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১৩১২৪ ফাালু- বালে 





ভগব্ৎসন্দর্ভঃ। 

সত ই ৩৩ শত 

শ্লীপ্লীরাধাগোবিন্দৌ জয়তহ ॥ 

তৌ সম্তোষয়ত1 সন্ত প্রীলরূপসনাতনৌ । 
দাক্ষিণাত্যেন ভট্রেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥ ই॥ 
তস্য দ্য গ্রস্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রাস্তখণ্ডিতং ৷ 

পর্যয।লে।চ্যাথ পধ্য।য়ং কৃত্বা! লিখতি জীবকহ ॥ ২॥ 

অধৈবমদ্ধয়জ্ঞানলক্ষণং তত্ত্বং সামান্য! লক্ষয়িত্বা | 
পুনরপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজসত্তাবিশেষং 

পপ ৮৮ শাখা পাশাপাশি শ্সীশিস্পালাশ শি ্ পিিস্পাটিশাশীশ শপীপোস্পীক _ শশা িস্পীসীী শাি শিশীশী পিস শ্স্স্প্পী 

শ্রীত্রীরাধাঁগে।বিন্দাভ্যাং নমঃ ॥ 

প্রসিদ্ধ গ্রীল দ্ূপ সনাতনের সন্তে/ষকারী দক্ষিণদেশীয় 
শ্রীগোপালভট্র পুনরায় এইং্গরন্থের বিচার করিতেছেন ॥ ১ ॥ 

জীবনামা কোন ব্যক্তি ভাহ।র আদ্য লিখিত গ্রন্থ পর্ধ্যা- 

লোঁচন। করিয়া ক্রম ব্যতিক্রম খেশুন . পূর্বক পর্যায়ক্রমে 

লিখিতেছেন ॥ ২ ॥ 

অনন্তর এই প্রকার অদ্বধধ জ্ঞানস্বরূগ সেই তত্বকে সামান্য 
বূপে নিরূপণ করিয়া পুনরাপউপ।সকের যোগ্যহা। বৈশিষ্ট্য 
দব।রা যিনি স্বীয় সত্তাকে অর্থ খিদযুমানতাকে বিশেষ রূপে 

৪ 
22 

ড় 
০ 

224: ০ .._ জিত শি 



০ ». এ ০ স্পীশ  শ তশি শি্পীশিশীশিট ৮৭ 2 লি 

ষট্লন্দভঃ | [| ভগবৎসন্দর্ডঃ 

বিশেষতে! নিজপয়তি বদন্তী ত্যপ্যবোন্তরার্দেন। 

অন্ষেতি পরমান্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে 1৩110 

তত্ব ভ্রিধা শব্দাতে । কচিদ্বন্ষেতি। কচিৎ পরমাত্বেতি | 

কচিছুগবনিতি চ। 

কিন্ত্ত ভীমদ্বা।সণম।ধিপব্াভেদ।জ্লান ইতি শব্যত 
$ বা 

ইতি নোক্তমিতি জে ॥ ৪ ॥ 

তত্র এঙ্ষভগবতে!বাখাাতযেো; পরমাা। গযমেব ব্যাখ্যা 

৫ 
| 

এ আস শা পিল ক | পিসী? পিপাসা শপ সপ 

.আত্র জ্ীমন্তাগবতাখা এখ শানে কচিদন্যত্র।প তদেকং : 

তে। ভবতীতি প্রথমত প্।বের প্রস্ত/য়েতে । মুলেতু জমাদ্.। 

| করিতোছেন | যথ। ॥ 
তন্নঙ্গ ব)ক্তির। গেই অন্ধ জ্ঞানতব্ধকে তরঙ্গ, দীর্িবাত। 

1 ও ভগবান্ লিখ! কীর্তন করেন ॥ ৩॥ ১ 
র এই শ্রীমন্ডাগবত শান্ত, কখন আশ/ত্রও সেই এক তত্ব“ক 

৷ তিন প্রকারে বলিয়াছেন [খখ। কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে 

পরমা এবং তথা ও ভগবান্। কিন্তু এই জ্রীমন্ড।গবতে 

. বেদবা।দের শমাধিলন্ধ ডের প্রঘুক্ত জীবকেও যে বলিয়াছেন, 
তাহ! উজ্জ-হ্য নাউ, জানিতে হইবে ॥ ৯ | - 

উক্ত তিনের মপো বু! 9 ভগবান্কে ব্যাখ্য। করিলে 

৷ পরমাস্ম! আপনিই ব্যখ্যাত হইবেন | অতএব প্রথমতঃ 
রঃ 

| প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাকই শিশেষরূপে ১ ক্ন্দের 

২ আন্যায়ে বদন্তীতি ১১ শোকের উত্তরাদ্ধ দ্বারা নিরূপণ 

৭ ০ সপ পাশ পেশ সি ৮ পল 1 শস্প্পী ৮ পি ৮পপাশী লিপ শি ০7 ৮৩ ৮ 

০পস্পা পপ উজ. ০ 



| ০22০০০০০০০৪ ০৯৮৯১০-৯৩০ স্পা সস সি সপ সা পপ ছু? 

ভখসনগুন্দর্ভঃ | 7 ষটসন্দর্ভঃ। ৩ 

পেশি পপি পাকি শপ 

৬. 

নৈশিন্টাদ্যোতনায় তথ। শিন্যাসঃ | তাযমর্থ? | ॥ 

তদ্দেকমেব।খগ্ানন্দঙ্গজপং কন্তুৎ থুংকুতপারমেষ্ঠাদিকা- 

শন্দস্মদাঘাণ।, পরমহংসান।ং সাপনবশা।ভাদা স্মামপান্সে ূ 

সত্যামপি তদীঘন্নরূপশক্তিনৈচিত্র্যাং তদ্প্রহণাসামধ্যে 

চেতণস বথ। সামান্যতে। লক্ষিতং তাখৈৰ স্ফ,রদ্ তদ্বদেবা- 
বিবিভ্তশক্তিশক্তিম না ন্েেদভয়। প্রতিপাদামানং বা ব্রঙ্গেতি 

শব্দ্যতে ॥ ৬ ॥১ 

তথ তদেকা তন স্বরূপন্ভৃতস্ৈন শক্ত কমপি বিশেষং 

| 
ৃ 
ৃ 
ূ 

| ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই ভুইকে নিজূপণ কর। হইলে । 
ৰ মূলে যে ক্রমপূনিক শিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর 

৷ শ্রেষ্ঠত। প্রকাশের নিমিন্ত তদ্ধপ শিনা।ল। ইহার এই অর্থ॥ ৫ 
| ফ্াহার। পারমেষ্ঠরদি স্থখসকলকে থুহকার করিমাছেন, 
। ষাহাদের চিন্ত সাধনাধীন তৎন্গরূপতাকে গ্রাণ্ড হইয়া ও সেই 
] 

ূ 

ূ 
ূ 

সপ আপাত পো 

 তত্বের স্বর্নপশক্তির বৈচিত্র হেতু তাহা গ্রহণ করিতে অপ- 
মর্থচিন্ত হইয়.ছন, এতাদূৃশ পরমহংলদিগের বথাবৎ সমান্য- 
রূপে লক্ষিত ও তদ্রাপে ফু হওঘ়ঢত অথবা শি ও শক্তি- 

৷ মান্কে পৃথক্ না করিয়। তদুভয়ের * অভেদত্ু প্রতিপন্ন হও- 
য়ন, ভীহার। তেই এক পূর্ণানন্দম্বরূপ তন্তকে ব্রহ্ম বলিয়া 

| কীর্তশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ 

1 শনস্তর স্বদপড়চ। অর্ধাৎ অন্তরজা। শক্তিদ্বার কোন বিশে- 
ষকে ধাগণ করিয়া! যান অন্যান্য শীক্ত সকলের মূল আশ্রয় 

1& ্ঃ দিপা 



পিপল শা চটি 5: তি আঁ শি সী শিপ পদ দা সী এ আপ পি শশা উনিশ পউি০৯ এ এপ আজ ৭ লট এস শীত ৯১০৪ 9 লিলি পা ২০৯০৯ তি পি পাশ পাশ এটি". ০ এরি, 

৪ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবশুসন্দর্ভঃ | 

নস সপ ২০১ শি শি শী ৮ শী পিপি পপ সদ আপ পপ স্টপ কাপ প্লাগ পাজি তাল পিল শি পিছ শপ 

ধর্ত পরসামপি শক্তীনাং মূলা শ্রয়রূপং তদনুভবা নন্দপন্দো- 
হান্তর্ভাবিতত।দৃশব্রহ্গনমন্দ।নাং ভ।গবতপরমহংসানাং তথা- ৃ 

নুতবৈকলাধকতমতদীমন্বরূপানন্দশক্তিবিশেষত্ম কভক্তি- 

ভাবিতে্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয্েষু পরিস্ক,রদ্ধ! ওদ্ধদেব বিবিজ্তু- 
তাদৃশশক্তিশক্িমন্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং 

ব! ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥ 

এবমেবোক্তং জ্ীজড়ভরতেন। 

জ্ভানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক- 

মনম্তরং হবহিত্র্ধ সতাং। 
শি পস্ম্পীা শিপ শা আপি 

হুইয়।ছেন, স্তাহারই অনুভবরূপ আন্দসমূহে যে সকল 

ব্রল্মানন্নস্ম্পন্ন ভাগবত পরমহুংসদিগের অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ 

হইয়াছে, তাহাদিগেরই তব্রপ অনুভবের মুখ্যসাধক স্বরূপ 
তদীয় হুরূপানন্দ শক্তি বিশেধাত্মক যে ভক্তি, তদ্দার। পরি- 
গুদ্ধ অন্তর্বাহা ইন্দিয়মকলে যিনি সর্দমতোভাবে স্কতি 

পাইয়া! থাকেন, অথব| পৃথক *্তাদুশ শক্তিমানের ভেদঘ্বার 
প্রতিপন্ন হয়েন, সেই ততই, ভগবান বলিয়! কথিত হইয়! 
ছেন্ছ॥ ৭1 ২ 

৫ স্কন্ধে ১৩ অধ্য।য়ে ১১ শ্লোকে রছুগণের প্রতি এ 
প্রকার জড়ভরত কহিয়াছেন ॥ 

মহারাজ! বিগুদ্ধ, বান্ডু'শন্তর শৃন্য, পরিপূর্ণ, 'অপরিচ্ছিম্ 
এবং গির্লিক।র যেজ্ঞান»তাহ।ই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের 

৪... ___ ক সে ও এ». ০৮ ২ 
সপ 5 4 পাপী পাপা পাপ এ - 47৮০ শপ আপ 5 লাশ - শে লিসা খপ সনি রপ্ত ২ শা 



ভগবৎসন্দর্ভঃ | | ষচ্মন্দভঃ | ৫ 

পল গস এপ এ ৯ 

প্রত্যক প্রশান্তং ভগবচ্ছবলংজ্ঞং 

যদ্ব।স্রদেবং কবয়ে। বদস্তীতি ॥ 

জ্রীঞ্রবং প্রতিমনুরুব।চ | 

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ। ভগবত্যনস্তে 

আনন্দমাত্র উপপক্গসমন্তশক্তাবিতি ॥ ৮ ॥ 

এব আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঁঃ শজয়ে। বিশেষণানি 

বিশিষ্ট! তগবানিত্যায়াতং তথ। চৈবং বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ডে 
পূর্ণাবির্ভাবত্তেনাখণ্ডতত্বরূপোহসে। ভগবান ব্রহ্ম তু 

নাম ভগবহ শব্দ, সেই জ্ঞানকে ই পণ্ডিতের! বাস্থঞ্জেব বলিয়া 
থাকেন ॥ 

৪ ক্কন্ধে ১১ শ্লোকে শ্রীপ্রবের প্রতি স্বায়স্তুব মনু বলিয়া 
ছেন ॥ ৃ 

হে তাত! তিনি প্রত্যগাত্ম!, ভগবান্, অনস্ত শ্রেবং সমস্ত 

শক্তিসম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাহারু স্বরূপ, তাহার প্রতি ভক্তি 
করিলে ক্রমে “আমি আমার” ইত্যাক।র নুদুঢ় অহঙ্কার ভেদ 
করিতে পারিবে ॥৮ ॥ 

এই প্রকার হওয়াতে আনন্দমাত্রই বিশেষ্য এবং সকল 
1 শক্তিই বিশেষণ । সর্বাপেক্ষা ভগবান্ই শ্রেষ্ঠ হইলেন, উ্ত 

বচন বয়ে ইহ্।ই প্রাপ্ত হইল। - 
এই রূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য উপ হওয়ায় ূর্ণাধিত্াব 

প্রযুক্ত তগবান্ই অথগ্ড তত্স্বরূপ। আর ব্রহ্ম মামান্য স্ব! 

চি টানার ররর 4] 
০ 

এ শ্ সা সি শপ 

এ পেশ আপা সাপ পাদ | | ০০০ পপ্সপপ ইরা সস 



রর ই 

০ 
& রি রঃ পু ১১22 দ2/ িউ ডিন সি উপ অব্পিিটািটি নি এ শনি ইত ইডি তত এ্টিন কি শি হাত ০ 8৮5: ১2৯ ৮ এল হবি ই ছিব । ঃ 

ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবশুসন্দর্ডঃ | 

*স্কটঙগপ্রকটি তবৈশিষ্ট্াকা র্থেন ( মামান্যসত্তাকারত্েন ) 

তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব ইত্যায়।তং | ইদস্ত পুরতে] বিস্তৃ- 
রেণ বিবেচশীয়ং ॥ ৯ ॥ 

ভগবচ্ছব্দ।এ৫শ্চ শ্রীবিষুওপুরাণে গ্রে।ভ্ঃ | 

যন্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ং | 

অনির্দেশ্যমরূ পঞ্চ পাণিপাদ।দ্যসংযুততং | 
বিভূং সর্বিগতং নিত্যং ভূতযোনিনক[রণং | 
ব্যাপ্যব্যাপ্যং ঘতঃ সর্দং তদৈ পশান্তি সুরয়? | 
তদব্রঙ্গ পরমং ধাম তদ্ধোযং মোক্ষকাঙিক্ষিণাং । 

শ্রুতিবাক্যোদিতং প্ন্মসং তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং 

তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং সহামিরির: 
এ পপ ৯ ৯ ০০৪৮ ৯0 আল পাপ পপ পপ ৬৭ «৮৮ পল 

প্রযুক্ত তাহার সমগ্র আবির্ভাব নহে ইহাই প্রাপ্ত হইল। 
যাহ! হউক) ইহ! অগ্রে বিস্তার রূপে বিচার করিব ॥ ৯॥ 

 ভগবৎ শব্দের অর্থ স্ীবিষু্পুর।ণে উক্ত হুইয়াছে যয! ॥ 
যিনি ব্যক্ত, জরারহিত' অচিন্ত্য জম্বাশূনা, অশ্গয়, অনি- 

দেেশ্য, অরূপ, শ্রারৃত হস্ত পদাদিতে অসংযুক্ত, বিভু, সর্প- 

গত, নিত্য, ভূতনকলের উত্পন্তি স্থান, কারণাতীত, সর্ব 
ব্যাপক, অব্যাপ্য, বাছা! হইতে সমুপায় হইতেছে, পণ্ডিতগণ 
তহছাকেই দর্শন করেন। তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধম, 
মোক্ষাভ্িলাধিদিগের ধ্েয় এবং বেদবাক্যে সৃন্মম পদার্থ 
বলিয়া কথিত, তাহাইধুর্সুর পরমপদ। পরমাত্ম(র ইহ ই 
ভগবদ্ধাচ্য স্বরূপ কিন্তৃপ্লক্ষ্যত্বরূপ নহে । অতএব মেই জাদ্য 

স্পা পিল 

তি জার 57157552557 চিরায়ত 

০৭ »প। রগ ॥ পি ইত তি খল তিন বিন বি ও লি উল 9:85 ক ভুল ও কি আছি এ ২৯5৯৮ লিট উল 5 পক রসিক 
ঞ 

ঙ্ 

স্পা সপ 

ৃ 

/ 

| 



৯. ০৩৫০৬০৮৯৯ এসপপ। ৮ পপ শীল শা 5 শী শি তি পি পপ শপ আসা পপ পপ পপ ৩ 

।ঠ9 | চি ঘ ঞ্ 

ভথলবৎুন্দর্ভঃ। ] ফটসন্দর্ডঃ | 

পাদ পপ শা ি ০ পাস্পস্পীশাপী 7 ০ শা পপ সী শিস জপ পাশ শিপি্পাপ তি শী সপ শী সপ িস্পা শি শর শা পিপি পিস শি পাশে োস্প্রটি পপ 

বাচকে। ভগচ্ছবন্তস্যাদ্যস্যাক্ষরা খুন | 

ইত্যাহ্যত্ত! ॥ ১০ ॥ 

(সংভর্তেতি তথ! ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ন্থি তঃ | 
নেত। গময়িত। শ্রক্ট1! গকারার্থশ্থ! যুনে ॥ 
এশ্বর্ধযস্য সমগ্যযস্য বীর্য্যন্য যশনঃ শ্রিগঃ। 
জ্তানবৈর।গ্যয়ে।শ্চৈব ষণ্রাং তগ ইতীগ্গনা। 
বস্তি তত্র ভূত।নি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি | 
সচ ভূতেঘশেষেষু বকা রার্ণস্ততোহব/য়ঃ ইতি চৌত্ু। ॥১১৪ 
ভভ্রানশক্তিবলৈশ্ব্যযবীর্ধ্যতেজা ংস্যাশেষতঃ | 
ভগবচ্ছব্দবচ্যানি বিন। হেষ়ৈগুণাদিভিং | ইতি পর্যান্তেন 
পৃর্ববদ ত্রচ বিশেষণবিশিউতা বিবেচনীয়া ॥০২ ॥ 

লাল পিপি শীট শাসক জিনা ০77 ০ ০৭ শীতে 47 

টি 

পপ পাস পা “পান ক সপা-াপর 

সপ ১৮ স্পা, এপ পাশ ৮ শা শাশিশিশীস77 শপিস্পীপ,  প? পপি পাপা পি আপা সপ 4 স্পা 

অবিচ্যুত আত্মার বাচক ভগবত শব্দ ইত্যাদি বলিয়া ॥ ১০ ॥ | 
সংভর্তা ও ভর্তা! এই দুইটী অর্থ সমন্বিত, আর গকার 

নেতা, গমগ়িত। ও অষ্ট। এই তিন অর্থবিশিষ্ট । অতএব হে 
মুনে ! সমগ্র এশ্বর্যা সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ১. সমগ্ড জ্ঞান ও 
সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টার নাম ভগ। সেই অখিল ভূতাত্মায় 
ভূত সকল বান করিতেছে এবং সেই অখিল ভূতাত্মা তৃত- 
সকলে বাপ করিতেছেন, ইহাই বা.বকারের অর্থ এই হেতু 
তিনি অব্যয়, ইহাই বলিয়া! ॥ ১১1” 

অশেষ জ্ঞ।ন, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, “অশেষ এশ্বর্যয, 
অশেষ বীর্ষয এবং অশেষ তেজঃ ইত্য।দি সকল ভগবৎ শবের 
বাচা, ইহ।তে' হেয় গুণলকল কিছু মাত্র নাই। বিহুগপুরাশে 
এই পর্য্যন্ত বলিঘাছেন। পূর্বের ঈ্যায় এস্থলেও বিশেষ্যের 
বৈশেষণবিশিকউতা বিবেচনা করিতে ইইবে ॥ ১২ ॥ | 
র 

০. জাজস্পৃরি পপ এহরতরপর্্সস্স 

(২৩) 



শপ পপি ১০ পি পরশ এপাশ আল্কাপিপীশ পাশ আপা ১ লি পপ পো 47 পাপা শশা ৮ পপসসপস্সপপিসপ সস পাশা  পশা্প ৭ ০ শী পা শশা শপ এ+ জা) চস 

্ ষট্সন্দর্ডঃ | ৃ নি 
উট স্্তিিি ও ৃ . 

বিশেষ্এসাপ্যহেযেত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতিঅরূপং" পাণি- 

পাদাদ্যসংযু 5মিতীদং ব্রহ্মাখ্যকে বলবিশেষ্যা বির্ডা বনিষ্ঠং। 

শ্বধ্যপ্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠং | বিভ্ভুং 
* সর্ননগতমিত্যাদিকিজ্ত বিশিষ্টনিষ্ঠং % । অথবা অরূপমিত্যা- 

দিকং প্রাকৃতরূপা্দিনিষেধনিষ্ঠৎ। অতএব পাণিপাদাদ্য- 
সংযৃতমিতি সংযোগসন্বন্ধ এব পরিহ্য়তে নতু সমবায়- 
সম্বন্ধ ইতি জেয়ং ॥ ১৩ ॥ 
বিভুমিতি সর্বববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ | সর্বগত্তমপরিচ্ছিন্নং | 
ব্যাপীতি সর্বব্যাপকং | অব্যাপ্যমন্যেনতু ব্যাণ্ড,মশক্যং। 
তদেতদ্রক্গপ্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং নতু লক্ষ্য, তদেব 

এ সপ পীদিসপপ শ ৩ ২ পি লাশ শমী আজ ৪ চে ০৮ শি এপ পপ». টে - স্পঞ্জ 

হারল. ......০৯. রর ব্-  া-প -.. পাস এ+... ০৮-০৫-8০87, ব্রার »-. 

ল 

রি 

বিশেষণের অহেযত্ব অর্থাৎ অতুচ্ছত্ব ব্যক্ত হইবে। অরূপ 
ও পাঁণিপাদাদি অংসযুক্ত ইহ! কেবল ব্রঙ্গাখ্য বিশেষ্যের 
আবির্ভাবনিষ্ঠ । 
সম এরশ্বর্ধয ইত্যাদি পদ কেবল বিশেষণনিষ্ঠ । বিভূ ও 

ভগবও ইত্য।দি পদ বিশিষ্টনিষ্ঠ। অথব1 অরূপ ইত্যাদি পদ 
প্রাকৃত রূপাদ্িনিষেধনিষ্ঠ । অতএব ইহাও. জানিতে হইবে 
যে, পাণি-পাদ।দি অসংযুত এই পদটী কেবল মংযোগসম্বন্ধা- 
কেই পরিহার করিতেছে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধকে পরিত্য!গ 
করে নাই ॥ ১৩॥ 

(.. বিভু এই শব্দের অর্থ সমুদয় বৈভবযুক্ত 1 ব্যাপী অর্থাৎ 
সর্বব্যাপক | অব্যাপ্য শব্দের অর্থ অন্যে ধাহাকে ব্যাঁপিতে 

স্পেল ও 

৯ বিশির্টশন্েন ওপরগাদিবিিটা। বোধা সাচত্রঙ্ষান ] স্াগযোরট 
তগবতি চ ফলোপধাগিক। 1 (আনু, এস্, ) 
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ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৯ 

শী শা পপ আপ শত ৯৩ ৯1 চি তি শশী ২" শপ পপ প্র পপ পপ স্পা পা» এ ্সস্স্৯ 

নির্ধারয়তি ॥ ১৪ ॥ 

ভগবচ্ছব্দোইয়ং তপ্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবদ্বাচক এব 

নতু তটশব্দবল্লক্ষকঃ ॥ ১৫1 
এবং সতি অক্ষরপাম্যানিক্রয়াদিতি নিরুকমতমা শ্রিত্য 

( রূট়িমপা।শ্রিভা ) ভগাদিশব্দানামর্থমাহ ॥ ১৬ ॥ 
সম্তর্ভেতি। সন্তর্ত! স্বভক্তানাং পে!বকহ ভর্তা 'ধারকঃ 

স্থাপক ইতার্ঘ । নেতা স্বতক্তিফলস্য প্রেন্বঃ প্রাপক । 
শি নদ পশাগ্লাপ্পী। পপ ০  শাশীসপিপ্পাীপপজপ পস্পা পপ পাশ ৭45 পি পসপাশপ পাপা পপ শাপপাত ৩ পা ন্পিস্পাস্পা পা শশিজপপাশস্পা পেশী কাস 

পারে না। নেট এই ব্রহ্গপ্বরূপ ভগবৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য 
কিন্তু লক্ষ্য নহে ॥১৪॥ 

এই বিষয় নির্ধারণ করিতেছেন । যেমন গঙ্গাশব্দ নদীবিশেষের 

বাচক তদ্রপ ভগবং শব্দ ব্রহ্মের বাচক মাত্র, তট শব্দের 
ন্যায় লক্ষক নহে অর্থাৎ তট শব্দ যেগন নদীকে লক্ষ্য করে 

তাহার ন্যায় ভগবং শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না ॥ ১৫॥ 

এই প্রকার হইলে অক্ষয় সাম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম ও ভগবানে 
সমত। বলিতে হইবে । ০ 

যাহা হউক, এক্ষণে বেদাঙ্গ বিশেষের মতকে আশ্রয় 
করিয়। এবং রূটি বৃন্তিকেও অবলম্বন করিয়। ভগ প্রভৃতি শব্দ 

সকলের অর্থ বলিতেছেন যথা ॥ ১৬॥ 

সম্তর্ত। শব্দের অর্থ স্বীয় ভক্তুসনুকলের তপোষকস ভর্ত। 
শব্দে ধারক অর্থাৎ স্থাপক। 8 স্বীয় ভক্তিফলরূপ 

প্রেমের প্রাপক অর্থাৎ প্রত্তি করাইয়। দেন। গময়িতা শব্দে 
বি | 
সা পপ“ এপ রখ 
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চু র্ 
১০ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ| 

পেশী 
পল 7 

গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ।  অরস্টা স্ক্তেযু তন্ুদৃগুপ- 

স্যোদগমগ়িতা । জগংপোধকত্বাদিকন্ তম্য পরম্পর্নৈব 
শু সাক্ষা্িতি জেব্পং ॥ ১৭ ॥ 

এশ্বধ্যং সর্বববশীকারিত্বং। সমগ্রস্যেতি সর্ধবত্রান্বেতি । 

বীযং মণিমন্াদেরিব প্রভাবঃ | যশে। বাঙানঃশরীরাণাং 

সাদগ খ্যখাতিঃ। ভরীপঃ প্রকার! সম্পৎ | জ্ঞানং সর্বা- 

হ্ত্বং । বৈরাগাং প্রপঞ্চবস্তরনানক্তিঃ | ইঙগনা লংজ্ঞ! ॥ ১৮ | 

অক্ষরসাম্যপক্ষে তগবানিঠি বর্ব্যে মহপো বলে।প- । 

| 

ূ 
ূ 
| 
র 
ূ 

স্বীয় লিনা প্রাপ্ত করান। অআন্টা শব্দ স্বীয় ভক্ত 
সকলে তন্তৎ গুণ সকল বোধ করান। জগং পোষকত্।দি 

পরম্পরাদ্বারা হইয়। থাকে, তিনি সাক্ষাৎ করেন না, ইহ! 

জানিতে শহইবে ॥ ১৭ ॥ 
এখর্ধ্য শব্দের অর্থ সর্বববশীকারিত্ব। মমগ্র এই পদ এখ্- 

ধর্া।দি ছয়টীর মহিত অন্বয় হইবে । বীধ্য শব্দের অর্থ মণিমন্ত্র।- 
দির ন্যায় প্রভাব, যশঃ শব্দের অর্থ বাক্য, মন ও শরীরের 

সাদ্গুণ্যখ্যাতি। শ্রীশবন্দে সর্বপ্রকার সম্পহ । জ্ঞানশব্দে 

সর্বঙ্ঞহ, বৈরাগ্যশব্দে প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। ইগনা 
শব্দে টা ॥ ১৮ ॥ | 

আক্ষরের মত্ত! পক্ষে টীগিবান্ এই শব্দ প্রয়োগ করিতে 

ৰ হয, কিন্ত তাহা! যে উক্ত হয় নাই, ইহার কারণ এই যে 
৫ ূ 

কপি তত এ পল সপন এরর চে বত ৯. ০ ২ পপ জর 



ভগবুপন্দর্ভঃ | | ষট্সন্দর্ভঃ । ৯ 
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স্ছান্দসঃ | সন্তর্ভেত্য।দিযু সন্তর্ভতবাদিঘ্েব তাহপীধ্যং। যথা 

ন্থপতিউন্তচয়ো৷ বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যনা 
পাকে। তবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে । যথাব! সতায়ামন্তি ভবতী- 
তারে ধতৃর্থ এব বিবক্ষিতঃ 

তদেবমেব ভগবানিত্যত মতুবর্ধথে বে।জয়িতুং শক্যতে ॥১৯ 

গ্রকারান্তরেণ ষল্ডভগ!ন্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তীতি | 
জ্কানমন্তঃকরণণ্য, শাক্তপিক্দ্রিমাণাং, বলং * শরীরন্য। 

এখবরধাবীধ্য ব্যাখযাতে | তেজ? কান্তিঃ । অশেষতঃ সাম- 
ম ছাট 

০০৯ সা ৭ এ শশাটিশি শীত পি ৩ পপ শি পরিপাটি ৯৯ এ +৮-৮ ০-৪-০০ ৯৯ টি শালি এশটকস্পীী সো জিপ জা শি বাড থা শা পস 

চি 

“ ছ 
সা, পর» তা সা ত 

পে স্পীড 

ছান্দদ সূত্রে ন্ £ুপের ব বকার তোপ হইয়!ছে। |: 

সম্তর্ত। ইত্য।দিতে সন্তত্বত্থ! ছি ইহ।ই তাৎপ্যর্য ॥ যেমন 

হৃপ. তিউস্ত সমুহ বাকা. এস্থলে পচতি ভবতি এই বাক্যের 

পাক হইতেছে এই রূপ অর্থ করিয়া থাকেন। অথবা সত্তা 

মাত্র অর্থে অণনাতূ ও ভূপাতুর প্রয়োগ অন্তি ও ভবতি অর্থাৎ 

[ছে ও হইতেছে, এ স্থলে যেমন কেবল ধাত্বর্থমাত্রই 
বক্তার তাতপধ্য তদ্রপ ভগবান্ এই স্থলে পণ্ডিতগণ মতৃপের 
অর্থ যেজন। করিতে সমর্থ হয়েন না| ১৯.॥ 

অতএব অন্য প্রক।রে ভগশব্দের অর্থসকল দেখাইতে- 

ছেন যথা ॥ 

জ্ঞ।ন অন্তঃকরণের, শক্তি ইন্জির়লকলের, বল শরীরের । 

এশুর্বা ও বীর্ব। পুর্বেব ব্যাখ্য। ক্র্হইযাছে ॥ তেজঃ শবে 
কান্তি 1 অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররপে। ভগবৎশব্দের 
ূ 
হরি | ৫ 

পা সা ভাটি সা, সা সস -. জুস, ০০৫ সস এর ৫... ০৮ ও সস এ 

০০ শা শপ পপ এটপসপপরহররররররররজ্পহর৯্সস্পপাগরপ্্সস্প্হার পা ০, হর্স. পজ 

৪৫82 ্ 

স্ব 

. আল পপ পপ পাপ সপ এপ পপ ০ এ পাস... ০৯... পপ». পপ ৮০, এ পয 
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১২ ষট্সন্দর্ডঃ | [ ভগবতসন্দর্ভঃ। 

€গ্র্য ণে্ত্যর্থঃ | ভাগবচ্ছব্দ বাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষ- 

গান্যেবৈতানি নভূপলক্ষণানীত্যর্থঃ। অত্র ভগব।নিতি 
শিত্যযেগে মতৃপ॥ ২০ ॥ 

অথ তথাবিধভগবদ্রপপূর্ণ।বি9্ভাবং তত্তত্বং পূর্ব্ববজ্জী বাদি- 
শিল্তয় ত্ণ স্ক,রছ। প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাতোতি শব্দযত 

ইতি । যদ্যপ্যেতে ত্রহ্গাদিশব্দা প্র।য়োমেথা হর্থেষু 
বর্তান্ত তথাপি তত্র সঙ্কে তগ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তং ॥ ১ ॥ 
২. ॥ জ্রীসূতঃ ॥ ২১ ॥ 
এবমেব প্রন্োসুর!ভ্যাং বিবুণেতি। 

বাচ্য এই পদের অর্থ ইহারা সকল ভগবানের বিশেষণ, কিন্ত 
উপলক্ষণ নছে ভগবান্ এই স্থলে নিত্যযোগে মততুপ্ হুই- 
যাছে ॥ ২০ ॥ 

অস্তের উক্ত গ্রাক।র ভগবদ্রুপের পূর্ণাবির্ভাব রূপ সেই 
তত্বকেই পূর্বের ন্যায় জীবাদির শিয়ন্তত্ব রূপে ন্ফুর্তি হও- 
রাতে অথব। প্রতিপাদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞ।পনের বিয়ষ হওয়াতে 
পরমা! বলিয়া কীর্তন করিঘ।ছেন। যদ্দিচ এই ব্রন্মা্দি শব্দ- 
সকল প্রায় পরস্পর অর্থ কলে বর্তমান হুইয়াছে, তথাপি 
সেই সেই ব্রহ্মাদি স্থলে সঙ্কেত প্রাধান্য কথনেচ্ছ।য় এই রূপ 

উক্ত হুইয়ছে। এই নকল বিষয় প্রথমক্কদ্ধের দ্বিতীয়ে অধ্যায়ে 
শীদূত বলিয়াছেন ॥ ২১ 

এই প্রকার প্রাশ্সোত্তর দ্বার! ১১ স্বদ্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫1৩৬ | 
রোপা আক পা শশী তি পিতা সী ৯. 

পাশিস্পিশা 7 শি তানি ১ শপ সী এস ৮ এপস” পর স্পা সপন শপ শিস ৩০৯ শসটিত শিক ৭7 

সপ শিপ - পিস পপ এস সা, সপ সস. সপ পরস্পর ০ 

্প্ম পসপ  ্্্পীস্প্ীপসপ্্স _. 

০০০০ ৮৮ -প বাচার সপ 
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টা টু 
ভগবৎুসন্দর্ডঃ। ] কঃ | ১৩ 

.. ০ পপ পম 
শপ পো শী শী সী পে পিসী তি ০০ পাপ শপ পা পি আস পি পা পপ মস এপ 

রাজৌব!চ ॥ 

নারায়ণাভিধানম্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্বনঃ | 

নিষ্ঠামহ্থ নো বন্তুং যুয়ং হি ব্রহ্ষমবিত্তমাঃ ॥ 
জ্ীপিপ্ললায়ন উবাচ ॥ 

স্থিত্যুন্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য 
যৎস্বপ্রমাগরন্যুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ॥ 

দেছেন্দ্রিয়াস্হদয়ানি চরন্তি যেন 

সংজীবিতানি তদবেছি পরং নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥ ২ ॥ 

অত্র প্রশ্নস্যার্থঃ। 

নারায়ণাভিধানদ্য ভগবতঃ ব্রন্মেতি পরখাক্ক্েত্যাদি- | 
৯, চা সপ পন এ. 

শ্লে।কে বিস্তার করিতেছেন যথা ॥ 

রাজ। নিমি জিজ্ঞাস। করিলেন হে খধষিগণ ! আপনারা 

 ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্োষ্ঠ, অতএব নারায়ণ নামক পরমাত্ম! পর- 
ব্রন্মের কিরূপ নিষ্ঠ। অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি আমাকে উপ- 

দেশ করুন ॥ 

পিপ্লল।য়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি চটী র জগতের স্ৃষ্ঠি 
স্থিতি গ্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি, স্বপ্ন জাগ্রুৎ 

' স্থুযুপ্তি কালে ও সমাধিতে সন্রপে বর্তমান, আর দেহ ইঞ্জিয় 
মনঃ ইহার। ধাহার দ্বারা জীবিত থাকিয়! বিচরণ করে ভীহা- 
কেই পরমণ্ত্ব বলিয়া জানিব! ॥ হর ২ ॥ 

উক্ত স্থলে প্রশ্নের এই অর্থ ॥ 

্ ষ্ 
বস সা. ০০৫ স্পা পিসী 

সা পপ 
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১৪ ষট্সন্দর্ভঃ1 [ ভগবহসন্দ 

প্রসিদ্কতহসমুপা ভৃভীরতয়। পাঠাৎ। (স্বাং শেন বিউঃ 

পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ।) ইত্যন্্র তৎসগা- 
নার্থত্বাহ। নারায়ণন্তবমিত্যাদে। বক্ষ্যমাণনিরুক্তামুসারাচ্চ )। 

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ইত্যাদো স্পণ্ঠী- 

ভাবিত্বচ্চ। নিষ্ঠাং তত্ব ॥ ২৩ ॥ 

প্রশ্ন কুমেগৈবো ত্তরমাহ স্থিতীতি যৎ স্থিত্যাদিহেতু- 
মিটি পপ তন 4. সা + শিক্ষা পাপী শি ৯ ৩ পি শপ শপ সপ আপ পপ -স্স্প সস পপ 

রা 

ূ 
ূ 

ূ 

নারায়ণনামক ভগবানের বর্ম ও পরমা! | ইত্যাদি 

বলিয়া যে সকল নাম জি আছে ততসমুদায়ের তৃতীয় 

| পাঠ হেতু । স্বস্থষ্ট পঞ্চভৃত দ্বার! ব্রঙ্গাগুরূপ পুরী নির্ন্াণ- 
পুর্ববক অংশরূ,প তাহ!তে গ্রাবেশ করত আদিদেব নারায়ণ 

পুরুষ সংজ্ঞ। ধারণ করিয়াছেন। ইহ! এক।দশস্কক্ধের ৪ 

অধ্যাঘে ৩ শ্লে।কের অর্থের সহিত মমানার্থ প্রযুক্ত, নারা- 
য়ণন্ত্ব মিত্যা।দি দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্ত হেতু 
নারায়ণে তুরীয়াখো গর্থাৎ তুগীয় নারায়ণ রূপ ভগবহ শব্দ 
শব্দিত আমাতে যে যে!গী মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্ম্ম- 
বিশিষ্ট হুইয়! বশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 

এই: বিষয্ত একদশক্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লেকে ম্পঞ্ট, 
হইবে, এ প্রযুক্ত নারায়ণ শব্দ ভগবান্কেই লক্ষ্য করিয়াছে। 
নিষ্ঠ। শব্দের অর্থ তত্ব ॥ ২৩ ॥ 

.. প্রশ্বক্রমে উত্তর করিতেছেন যথ। স্থিতীতি। যিনি 
স্থিতা।দির হেতু ও.স্বয়ং অন্রেতু এবং যিনি জাগ্রৎ প্রতৃতিতে 

সি পা পপ. ৯ ৭ ৩৮ এস ওরস জাই গে 

) বেষ্টিতাংশ: ক্যান্ডি | 
এ 

তি ই 
পেশ শী সপ শপ শী শপ পপ সপ রর সপ পপ এ ৮ _.. এ এ এপার 



১ শিপ আহ 

০০ 
পপ - রর. সা» 

তগবগুসন্দর্ডঃ। ] ষট্দন্দর্ডঃ | ১৫ 

শাশীশিস্পাশীীীিটি টাক টিটি শী শত. আস 

রহেতুশ্চ ভবতি যচ্চ জাগরাদিযু সদ্বহিশ্চ তি যেনচ 

দেহাদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি। তদেকমেব পরং 
তত্ব প্রশ্রক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং পিদ্ধীতি যোজনীয়ুং ॥২৪ 

(তথ।পি ত্রঙ্গত্বম্পন্ভীকরণায় বিপধ্যয়েশ ব্যাখ্যায়তে । 
তত্রৈকস্যৈব বিশেষণভেদেন তদবিশিষ্টত্তেণচ প্রতিপাদ- 
না তখৈব ভত্তদুপাপক পুরুষানুভবভেদা চ্টাবি9্ভাবনাম্মো- 
ভেদ ইতুযুন্তরব।ক্যতাৎপর্য্যং ॥ ২৫ ॥ 1 
এতদুক্তং ভবতি | 'প্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্তৈ) ক।বলালময়- 

৪ সমাধিতে সদ্রপে বর্তমান আছেন। আর হার দ্বারা 

দেহেক্ড্রিয়) প্র।ণ, মন, এই সকল জীন থ।কিয়। বিচরণ করে 

সেই এক পরম তত্বকে প্রশ্ন ক্রমে নারায়ণাদিরূপ জ।নিবা। 
ইহাই যোজনা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥ 

তথাপি ব্রহ্ধকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বিপর্ধায়রপে 
ব্যাখ্যা করিতেছেন যথ। ॥ 

তন্মধ্যে একেরই বিশেষণভেদ ও উহার বিশিষ্টত্ব প্রতি- 
পাদন হেতু এবং সেই রূপই তত্তছুপ?নক পুরুষের অন্ুভব- 
ভেদাধীন, আবির্ভাব ও নামের তেদ হুইয়াছে। “ইহাই উত্তর 
বাক্যের তাৎপর্য ॥ ২৫ ॥ 

ইহ্ছাদ্বার ইহাই বল! হইল, যথা 
 ম্বরূপশক্তির এক বিচানিগযার প্রযুক্ত যিশি' স্বয়ং 

অহেতু হইয়াছেন। স্থিত্যাদি বিধয়ে*উদাসীন হুইয়াও যিনি 

রি 

(২৪) 



রি | 
১৬ - ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবতুসন্দর্ডঃ। 

* স্বর তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্তকা বস্থপরমাত্মা- 
পরপর্য্যায়ম্বাংশলক্ষণপুরুযদ্বার। যদদ্য সর্গস্থিত্যাদিছেতু- 
ভবতি তত্তগবন্রপং বিদ্ধি ॥২৬॥ 

পরমাততা চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাছ পুনন্তেনৈব যেন হেতু- 
কজ্রণ আত্মাংশসৃতজীবপ্রবেশনদ্ব।রা সংজীবিতানি সস্তি 

দেহাদীনি তছুপলক্ষণানি প্রধানাদিসর্ববাণ্যেব তত্ব।নি 
যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্বশ্বকার্ধ্যে প্রবর্তৃস্তে তৎপর- 
মাত্সরূপং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥; 

তথাচ। তস্মৈ নমে| ভগবতে ব্রঙ্ধণে পরমা তেন । ইত্যত্র 
বরুণকুত শ্রীকৃষ্ণস্তুতৌ। | টীকা চ। পরমা'ত্বনে সর্ববজীবনিয়ান্ত্রে 

| প্রাকৃত ও জীবের প্রবর্তক অবস্থা পরমাত্মমর অন্যপর্য্যায়ের 

] নিমিত্ত স্বীয় অংশম্বরূপ পুরুষদ্বার। এই জগতের স্ৃষ্রি স্থিত্যা- 
| দির হেতু হুইঘ/ছেন, তাকেই তগবদ্রপ বলিবে ॥ ২৬॥ 

পুনরায় সেই প্রকারেই ধিনি হেতুকর্তা। ধহার আত্মাংশ 
| ভূত জীবরূপে প্রবেশ দ্বার দেছাদি এবং দেহি উপলক্ষিত 
| প্রকৃতি প্রভৃতি তত্বনকল লংজীবিত হইয়াছে এবং খাছ! 

কর্তৃক প্রেরিত হুইয় চরিত অর্থাৎ স্বন্ব কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই-: 
| তেছে। তাহাকেই পরমাত্বরূপ বলিয়া! জানিবা ॥ ২৭॥ 

উক্ত-বিষয়ের প্রমাণ ॥ 
| তুমি ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্ম!, তোমাকে মক্কার । দশম 
| স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে বরঠীকৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্রতিতে শ্রীধর- ভ্. ,. 



ভগবতসন্দর্ডঃ। ]  যট্সঙর্ভঃ। চি 

ইত্যেষ!। জীবস্যাতুত্বং তদপেক্ষয়। তস্য পরমা স্বন্থমিত্যতঃ 
পরমাতশব্দেন ততৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি । তত্ত- 
দবশিইউত্বেন ত্রহ্ত্বমাত্রং চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহু ন্বপ্রেতি।, 
জাগরে স্বপ্নে হ্থযুন্তৌচ যৎ সৎ অশ্বিতং তথ্বহিঃ সমাধ্যা- 
দৌচ যদবশিষ্টং চিশ্মাত্রত্েন প্রকাশমানং ॥ ২৮ ॥ 
যদ্যপি। জাগ্রতস্বপ্রস্থযুণ্ডঞ্চ গুণতে বৃদ্ধিরৃন্তয়ঃ। তাস।ং 
বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্েন বিনিশ্চিতঃ। খইতি দর্শনেন 

শুদ্ধ জীব স্বরূপমেবান্রোপস্থিতং তবতি তথাপ্যন্ত্র ন 

স্বামী টাকাতে বলিয়াছেন, পরমাস্মা শব্দের অর্থ সমন্তজীবের 
নিয়ন্ত।। এই রূপ ব্যাখ্যায় জীবের অংত্ত্ব এবং জীব অপেক্ষা 

তাহার পরমাত্ত্ব, অতএব পরমাত্মশব্দ দ্বারা তিনি জীবের 
সহযোগী ইহাই প্রকাশ হইতেছে । আর ভগবান্ ও পরমাত্ম। 
এই ছুইয়ের অবশিষ্টতা৷ প্রযুক্ত কেবল ক্রহ্মত্বই উপন্থিত হই- 
তেছে, এই বিষয় বলিতেছেন কম্বপ্নেতি”। যিনি জাগরণ, 
স্বপ্ন, ও স্ুঘুপ্তি কালে অন্থিত (যুক্ত) তিনিই মম[ধিতে 
অস্থিত, অতএব বিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ কেবল চৈতন্যরূপে 
প্রকাশমান, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥ 

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্ত 

স্বাাবিক বৃত্তি নহে, ইহার! সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য 
মাত্র, আর জীব তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্তমান, গুতক্্াং সে 

সকল হুইতে ভিন্ন হুর্মেন। এই একা দশস্কদ্ধের ১৩ অধ্যায়ের 
৯২১ টাযারারারত ছু 
০ 



পপ সপ» পা রী বি টিতে ৩ ০ 

১৫ | ২, 

১৮ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

শা পপীীশীসিল শপ শা এ শী সী স্পীশিসীপীপসপ পিশসী এ ৭ এ শপ ৯ সপ শ ২ শে আপা? 

'তশ্মান্রং বিবঙ্ষিতং কিস্তৃন্তভূতিজীবাখ্যাদিশক্তিকং পূর্ণ- 

চিদ্রপমেব বিবঙ্ষিতং ॥ ২৯ ॥ 

যত্র পূর্ণং বস্তু দর্শয়িতৃং ন শক্যতে তত্রৈকদেশনির্দেশে- 
নৈবোদ্দিশ্যতে। অঙ্ল্যগ্রে সমুদ্রোইয়মিতিব | ব্রহ্ষত্ব- 
গ্রহণং চভেদদৃক্ট্যেব স্যাদিতি তদভেদনির্দেশশ্চাত্রো প- 
যুক্ত এব । এবমন্যত্রাপ্যুভয়ো বিবেচীয়ঃ | যদ্দি ভেদে- 

জ্ঞেপশীয়ুস্তদ1 সপ্রাদে যদন্থয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধ।- 
য়।ং জীবখ্যশক্তে। তথ| স্থিতং চকার।ৎ ততঃ পরত্রীপি 

০ ভি ই 0৯ হত তি ২৩5 ১৯ সস ৮২০৭ ০ ৮ পক আআ ৮ ০০ শাক শপাশীশ্টিত শত শি ০০ 

২৬ শ্লোকের উক্তি হেতু এ স্থলে শুদ্ধ জীবস্বরূপ উপস্থিত 

হইলেও তথাপি জীবম'ত্রই নহে, কিন্তু অন্তভূতি জীবখ্যাদি 
শক্তিকেই এ স্থলে পুর্ণ চিদ্রপেই কহিয়।ছেন ॥ ২৯ ॥ 

যে স্থলে পুর্ণ বস্তুকে দেখা ইতে সমর্থ না হয়েন, সে স্থলে 
একদেশের নির্দেশদ্বারাই উদ্দেশ করিয়! থ।কেন। যেমন এই 

সমুদ্র বলিয়া! অঙ্গুলির অগ্রদ্ধার| নির্দেশ করেন, তব্রেপ, এস্থলে 

ব্রক্মের সহিত জীবাত্ম(র অভেদ নির্দেশ উপযুক্তই হই- 
য়াছে। এই প্রকার'অন্যত্রও অভেদনির্দেশ বিবেচনা করিতে 
হইবে । যদি ভেদ জানাইবার আবশ্যক হয় তনে স্বপ্রাদিতে 
যিনি অন্বযদ্ধর] স্থিত হইয্বছেন এবং যিনি তাছর বাছিরে 

অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতে তদ্রেপভাবে অবস্থিত । চকার 
প্রয়েগ হেতু তাহার পঠেও যিনি ব্যতিরেকদ্ার! অবস্থিত 

2 টু 



সদ আপি স্পা সপ সপ 

ভগবশুসন্দর্ভঃ। | চিরদিন | ১৯ 
সপ সস. এ পপ * আপ? পপি সত _ স্পা পি শি শিপ আপ পি পপ ০ ০ শা সত স্ন্ক্১ইিলি সস আস উপ 

রা ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বমবশিষ্টমিতি »ব্যাঞ্ডেরং 

তদৈবং যং ত্রিবিধত্েনৈবাবির্ভবতি ততপরগেব তত্বমবৈ- 
হীতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥প্রীনারদঃ 1 ৩০ ॥ ূ 

ইদমেব ভ্রযং দিদ্ধিপ্রলঙগেহপ্যাহ ভ্রিস্ছিঃ__ 

বিষেন ভ্রাধীশ্বরে চিন্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে। 

সঈশত্বমলাপ্লেতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞচে।দনং | 

ন।রায়ণে তৃরীয়াখ্যে ভগবচ্ছন্দশব্দিতে । 

মনে। মধ্য দধদেযাগী দ্ধ্মাবশিতামিয়াৎ | 
ও শা শশা পিসপেমপপা পা সি লী 

এবং যিনি স্বয়ং অবশিষ্ট, তাহাকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিবে । অতএব এই প্রকারে যিনি ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্ম 
ূ অ।ত্ব! ও ভগবান্ নামে আবিভূতি হয়েন তাহাকেই পরমতত্ত 

বলিয়! অবগত হুইবা। এই বিষয় একাদশক্কদ্ধের ৩ অধ্যায়ে 
| পিপ্ললায়ন বলিয়ছেন। এই লমুদায় নারদের উক্তি ॥ ৩০ ॥ | 

ব্রহ্ম, আত্ম। ও ভগবান্ এই তিনকেই দিদ্ধিপ্রলঙ্গেও ১১. 
স্কঙ্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৫।১৬।১৭। এই তিন শ্লোকে 
তগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন য্থ|। 

কালকলধিত! ত্রিগুণমায়াধীশ্বর বিষুরূপু আমাতে যে 
ব্যক্তি মন ধারণ করেন, তিনি উপাধির সহিত জীবের রচিত! 
রূপ ঈশিত্ প্রাপ্ত হয়েন ॥ 

তুরীয় নারায়ণরূপ ভগবশব্দে শব্দিত আমাতে €য যোগী 
মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধপ্দাবি শি ইইয়! বশিত্ব প্রাগুহয়েন। ূ 

ঞ রিং ররর োরের রা রারাররা যার . ই 



৯ 

২ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবওসন্দর্ভঃ। 

নিগুণে-ব্রদ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশঙ্ং মনঃ। 
পরমানন্দমাপ্ধোতি যত্র কামে।হবশীয়তে ॥ ৩ ॥ 

টীকাচ। ত্র্যধীশ্বরে ভ্রিগুণমায়ানিয়স্তরি । অতএব কাল- 

” বিগ্রহে আকলত্বিতৃরূপে অন্তর্মিণি । তুরীয়াখ্যে-_ 
বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কাঁরণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যভ্রি- 
ভিহীনং তুরীয়ং তৎ্পদং বিদুঃ | ইত্যেবংলক্ষণে। যণ্নাং 

ভগ ইতীন্গন। তদ্বতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ইত্যেষ1 ॥ ৩১ ॥ 
১৫ ॥ প্রীভগব।ন্ ॥ ৩ ॥ 

অথ বস্তীত্যা দ্য প্রত্যবস্থাপনং যাবত্ত তীয়সন্দর্ভমুদ্তা- 
পপ পা অ+ এ পপ পা. 

নিগুণ ত্রঙ্গরূপ আমাতে যিনি নিম্মল মন ধারণ করেন, 

| তিনি ক্ষুৎ পিপাসাদি ষড়,র্টি রহিত হইয়! যথায় কামের অব- 
সান হয়, তাদৃশ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥ 

শীধরস্বা মির টাকা যে, ত্র্যধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণ মায়ায় 
নিয়ন্তা, অতএব কালবিগ্রহ, কালকলয়িতা, অন্তর্যামী ও 
তুরীয়াখ্য | তুরীয়াখ্যের অর্থ এই যে বিরাট, ছিরণ্যগর্ভ ও 
কারণ অর্থাৎ দ্ছুলদেহ, সুক্ষমদেহ ও কারণদেহ এই তিনটা 
ঈশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিনটা বর্জিত তাহার নাম তুরীয়। 
সমগ্র এর, সমগ্র বীর্ষ/, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সম্পৎ, সমগ্র 
জ্ঞান 'ও সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টার নাম ভগ। যিনি এই সমু- 
দায় বিশিষ্ট তিনিই ভগবগুশব্দের বাচ্য ॥ ১ ॥ 
অনন্তর ১ স্বন্ধের ২ অধ্যায়ের“বদভ্তীতি”এই আঁদ্য প্লেকের 

হা 



চিনির রানের রিটের টির আরা 
১০ 

ভগবৎসন্দর্ভঃ। ]  যট্সন্দর্ডঃ। ২১ 

ব্যতে। তত্র যোগ্যতা বৈশিষ্ট্েনবিত্ভাববৈপিষ্ট্যং *বক্জুৎ 
ব্রহ্ম বিভ্ভাবে তাবদেঘগ্যতামাছ । 

তথাপি ভূমন্ মছিমাগুণদ্য তে বিবোদ্ধ,মর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ । 
1 অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূতে! হানন্যবোধ্যাত্বতয়া নচান্যথ। ॥৪॥ 

যদ্যপি ব্রহ্গত্বে ভগবন্বেচ ছুজ্জঞেমিত্বমুক্তং তথাপি, হে 

ভূমন্ ম্বরূপেণ গুনেনচ অনন্ত আবিষ্কু তপর্ব্গুণস্বরূপতয়! 
পরিপূর্ণপ্রকাশ। অগুপদ্যানা বিস্কৃতম্বরূপভূতই গল্য সতস্তে 

পাপা 

তৃতীয় সন্দর্ভপর্যয্ত স্থাপন করিব, তন্মধ্যে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য 
বলিবার নিশিত্ত ব্রহ্মের আবির্ভাবের যোগ্যতা কৃহিতেছেন । 

যথা দ্রশমন্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ব্রদ্ধ। প্রীভগ- |. 
বান্কে বলিয়াছেন ॥ রী 

হে অপরিচ্ছিন্ন ! যদ্দিও সগুণ নিগুণগ উভয়ই অরিশেষে 
দুর্জয়, তথাপি প্রত্যাহুত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিষ 
সহজে জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যে হেতু আত্মাকার অন্ত 
করণের সাক্ষাৎকার হুইয়! খাকে। বিশেষাকাররহিত হও- 
যাতে এ আত্মকারতা1 অসম্ভব নহে। পরস্ত যদিও অন্তঃকরণ 

সাক্ষাৎকারের বিষয়, তথাপি ফলবিশেষ ন।,হওয়াতে অনা-। 

অ্বত্ব প্রসক্তি নাই। প্রভে1! স্বপ্রকাশত্বহেতু উহার তি 
হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে.তাহা! হইত না ॥ ৪ ॥ 

যদিচ ব্রদ্ধত্ব ও ভগবন্ব উভয়ই হুত্ধেত্ব বলিয়! উক্ত হুই 
য়াছে, তথাপি ছে ভূমন্! অর্থাৎ আবিস্কত সর্বগুণস্বরূপযুক্ত 

সর ' ৃ রী 
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২ই যট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবং গন্দর্ডঃ 

সপ 

“তব যে মহিম। মহত্বং বৃহত্তত্বং ও ত্রহ্ষত্বমিতি যাবৎ | ! অথ 

কম্ম।দুচ্যতে ব্রহ্ম বংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রু্তে? | স্. তব 

মহিমা অমলান্তরাজ্মভিঃ গ্রত্যাহনতৈরিক্্িয়ৈঃ শুদ্ধান্তঃ- 
' করণৈর্জনৈর্বিবো দ্ধ ২ বোধগোচরীভবিতুমহতি তেষাং 
বোধে প্রকাশিতৃমহ্ঠি সমর্থে। ভবতীত্যর্থঃ॥ কম্মা- 
মিমিত্তাতত্রাহ স্বানুভবাৎ ( শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধাৎ) 

শুদ্ধাত্মাক।রান্তঃকরণসাক্ষাৎক।রাৎ । নন্বন্তঃকরণমপি 
সবিকারমেব বিষয়ীকরে।তীতি কথং তদাকার তা তস্য অত 

অ।হ অবিক্রিয়দিতি । বিক্রিয়! দেহেক্দ্রিযাদ্য। কারম্তদ্রেছি- 

তাৎ। দেহেক্িয়াদ্য।কারপরিত্য।গ এবাআাকারতেত্যর্ঘত। 
নন্বম্তঃকরণস।ক্ষাৎকারবিষয়ত্বেনাপ্যনাত্বত্বং প্রসজ্জেত 

০, 

পপ পাপ এ সপ সপ 

আপনি পরিপূর্ণ প্রকাশ । আপনি অগুণ অর্থাৎ গুণ প্রকাশ 
করেন নাই একা রণ আপনার মহিমা অর্থাৎ মহত্ব । মহত্তবের 
নর্থ বৃহত্ব প্রযুক্ত ব্রন্মত্ব। ধাহ।রা অমলান্তরাত্ম! অর্থাৎ ইক্রিয় 
সকলকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন, তাহ।দেরই 
এ ব্রহ্মত্ব বোধের বিষয় হইয়া থ।কেন। যদি বলেন অন্তঃ 
করণও সবিক।র পদার্থকেই বিষয় করে তবে কি প্রকারে 
অন্তঃকরণের তদ!করতা হইবে, ইহার উত্তর এই যে, অবি- 
ক্রিয় অর্থাৎ বিক্রিয়া শব্দে ইন্ড্রিয়দির আকার তাহ।র অভাব 
হেতু অন্তঃকরণের আত্মাকরতা হয়। দেহেন্ড্রির।দর আকার 
পরিত্যাগকেউ অ।জ্ম।কারু! বলে। 

যদি বলেন অন্তঃকরণ সাক্ষাৎক|রের বিষয় হইলে অনাত্সত্ব 
গড 

৬ রা ? তই :৯৯এ 
০০০ 

৪ 
স্পা শি পান 

্ সপ্ন সি শী শী ৯ পাপিশিশ শিশ্পস আনা ৯4 পপ পপর বর ভর এরাও 

ডি 

শপ পোপের স্মিত, এ. তত মক পাচার ৩ তই 



ভগ্ববগুদন্পর্তঃ |]. যট্লন্দর্ভঃ। ২৩ 

তত্রাহ অরূপত ইতি । রূপ্যতে ভাব্যতে “ইতি “রূপে! 

বিষয়ঃ। অবিষয়াৎ তদ|কারতারহিতা ।(শ-)বৃত্তিবিষ- 
যত্বমেবাত্বনে। নু ফলবিষয়ত্বং অক্কো নায়ং দ্ষ ইতি 
ভাবঃ। বৃত্তির্থি বর্তমানমাত্রংফলস্ত তত্তপ্তেদাকারতয়ৈব ] 

স্নন্থ কথমাত্মাকরান্তঃকরণে তগবৎস্বরূপভূৃতপ্য ব্রহ্মাণঃ 
স্যর্তিঃ | তত্রাহ। অনন্যবোধ্যাতজতয়। চিদাকারত।লাম্যেন 

স্বশুদ্ধাত্মৈক্যতাবনাবোধ্যন্বরূপতয়! ॥ তপ। চিন্তনে স্বাত্মনি 
লনয়মেব তত প্রকাশত ইত্যর্থঃ | | 

যদ্যপি তাদৃগাত্মন্ুভবানন্তরং তদনন্যবোধ্যতা- 
কৃতো। সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পুর্লাং তদর্থমেন কুতয়! 

প্রসঙ্গ হয়, ইহার উত্তর এই যে “তরূপত+৮* অর্থাৎ রূপ- 
শব্দের অর্থ বিষয়, সেই বিষয়বহিত্তি হেতু অনাত্বত্ব-গ্রসঙ্গ | 
হয় না। আত্মার বৃৰ্তিবিষমত্বই হইয়া থাকে, ফলবিষয়ত্ব হত 
না, অতএব ইছ। দোষ নহ। বি শব্দের অর্থ কেনল বর্ত | 
মান মাত্র, আর ফল শব্দের অর্থ তন্তপ্তেদের আকারস্বরূপ, 
অর্ধা বিষয়াক!র চিদানহাসের অহঙ্ক(রযুক্তকেই ফল বলে। 
অপর যদি বলেন আত্মম্বপূপ অন্তঃকরণে কি প্রকারে ভগ্গবৎ-.. 
স্বরূপবিশেষ ব্রন্মের স্ক্তি হইতে পারে,? তাহাতে উত্তর | 
এই যে, অনন্যবোধ্যাত্ম প্রযুত্ত অর্থাৎ .চিদাকারের সমতা; ৃ 
দ্বার! য় শুদ্ধ আত্মার এঁক্য ভাবনার বেখপযোগ্য -স্বাজগ | 

(1) অন্রারমতিরিক্: পাঠোহুপি দৃশ।ে ষখ।- প্দেহদয়াবেশ্বিধাদর, নর 
তারাহিজ্ে। সতি শ্বয়ং শুদ্ধ হম্পদথঃ প্রকাশতে ইঠি ভাব । মম হুক্ডিজপ্থম্প- 
দার্থাম্থুভবে কথ পৃর্ণচিদাকা ররূপমদীয়রক্গঈীরূপং স্ছ রতু তজ্জাহ, আনল/: | 
বোধাত্মতয়।, চদাকারতাসামোন শুন হম্পনউ্খ কাবোধাসযরাপতযা ৮ অভ্ঃপয়ং 
"্যধ/পি” ইত্যাদি মুলপাঠঃ। | 

৮৬ 
[ ২৫] 
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সর্বত্রাপু/পজীব্যয়। সাধনভক্ত্যার।ধিতস্য শ্ীভগবতঃ 
“প্রভাবীগ্রেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ ॥ 
যত বদস্তীত্যস্যানস্তরং “তচ্ছ,দ্দধানা মুনয়ে। জ্ঞানবৈরাগ্য, 
যুক্তয়া” ইতি পদ্যে সামান্যেন তত্ত্ব ভজ্্যৈব গৃহাতে 
ইত্যুত্ং) তৎ খলু ভক্তিং বিন। তথ।ভূত ব্রহ্মা নুভবোহপি 

ন সম্ভবেদিত্যেবং বিবক্ষিতং। কিন্ত্বেতদনু5বে সাঁধনা- 

ত্বিকৈব সা জ্ঞেয়া ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ 
্রন্ধা শ্রীভগবন্তং ॥ ৩২ ॥ 

হেতু তদ্রপ চিন্ত! করাতে স্বীয় অন্তঃকরণে ব্রহ্ম স্বয়ংই 

প্রকাশ পাইয়া থকেন। যদিচ আত্মার এঁ. প্রকার অনু- 
ভবের পর, তীহার অনন্যবোপ্যতা-করণে সাধকের শক্তি নাই, 

+ তথাপি পূর্ব্বে তদ্বোধের নিমিত্ত সর্দত্রই উপজীব্য-ম্বরূপ 
সাধনভক্তি দ্বার! আরাধিত শ্রীভগবানের প্রন্ভাবাধীন সেই 
ব্রন্মের তাহাতে উদয় হুইয় থাকে । এই বিষয় ১ স্কঙ্গের 
২ অধ্যায়ে বদন্তীতি পদ্যের পর “তচ্ছদ্দর্ধানাঃ” অর্থ।ৎ যে সকল 
শ্রদ্ধাশ!লিদিগের বেদান্ত শ্রবণদ্বার! জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্ত! 
ভক্তি উৎপন্ন! হয়, তাহারাই তদ্ৰারা আপনাতে সেই তত 
দেখিতে পান। এই-দ্বাদশ শ্লোকে সামান্য রূপে সেই তত 
কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহা হয়, ইহাই উক্ত হইল। অতএব 
ভক্তিব্যতিরেকে তন্্রপ ব্রন্মের অন্ুবও সম্ভব হয় না, ইহাই 
কথনেচ্ছার বিষয় হইল, | কিন্ত্ত ইহার অনুগুবরুরণ বিষয়ে 
সধনাত্বিক1 ভক্তিকেই মুখ্য কারণ জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥ 

টির নিনিজিরিনিনও িিনিরিরারিরিরানরিরাতী. 
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পলা 

তাদৃশ।বি9্ভাবে। যথ! সার্দধেন__ 
শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং 

শুবং সমং সদসতঃ পরমা তা তত্ত্বং | 

শব্দে! ন যত্র পুরক।রকবান্ ক্রিয়ার্থে। 

মায়া পরৈত্যভিমুখেচ বিলজ্জমান। ॥ 
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসে। 
ব্রদ্ষেতি যদ্বিহুরজতঅন্রখং বিশোকং ॥ ৫ ॥ (ভা ২৭18৭) 

অজশ্রং নিত্যঞ্চ তত স্থখং চেতি অজজ্রন্থখং বিশোকঞ্চ 

য তদ্বন্ষমেতি বিছুরিত্যন্থয়ঃ | অজকত্রস্থখঙ্থে হেতুঃ__ 

সপ শী সী পল সপ ৭ সপাসপা 

পর পপ ক 

উক্ত প্রকার আবির্ভ।ব ২ ক্কন্ধেণ অধ্যায়ে সার্ঘ ৪৬-. 

শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যথ।-_ | 

বস! মুনিগণ ধাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই সেই ভগ- 
বানের রূপ, তাহাই নিত্য স্থখ স্বরূপ, তাহাতে শোকের, 

লেশমাত্রে নাই, সর্ধবদ! প্রশান্ত, অন্তয় এবং ভেদশুন্য, ফলতঃ 
তাহার রূপ, বিষয় 'ও করণের মম্বন্ধশূন্য, নির্মল জ্ঞানমাত্র, সেই 
জ্ঞ!নও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শবব্যাপার ভাঙার 
বোধক নহে, অপর তাহাতে চতুর্বিবিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিঞ্া- 
ফলও কিছুই'ন।ই, আর মায়াও . তাহার অভিমুখে অবস্থিতি 
কনিিতে লঙ্জিতা হুইয়! দুরে প্রস্থান করেন ॥ ৫॥ 

তাৎপধ্য । অজত্র শব্দের অর্থ নিত্য । ধিনি নিত্য স্রখ- | 
স্বরূপ, স্বাহাতে শোকের লেশমাত্র ন।ই, মুনিগণ তাহাকেই 

£2 সপ নে 
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লশ্ব সদা, প্রশান্তং নিত্যমেন ক্ষোতরহিতং | বিশোকত্তে 
হেতুঃ-অভয়ং, কৃত যতঃ সমং ভেদশৃন্যং | দ্বিতীয়াছৈ 
ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ-প্রক্িবোধমাত্রং 
জ্ঞ।নৈকরমং | ননুজ্ছানস্যাপি নীলাদ্যাকারত্তবেন চক্ষুরাদি- 

করণভেদেনচ তেদে। দৃশ/তে ন শুদ্ধং নিশ্মীলং তত কুতং 

স্দলতঃ পরং বিষয়করণপঙগশূন্যং কাঁরণকার্ষ্যবর্গা- 

দুপরিস্থিতং ৷ তাদুশগ্রতা-বাধমাত্রত্ব। দেব নিজ্কিযত্বাৎ পুরু 

ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তীহার নিত্য স্খত্বের গ্রুতি হেতু এই 

যে, . শশ্বৎ শব্দের অর্থ সদা । তিশি সর্বদা প্রশাস্ত অর্থাৎ 

নিত্য ক্ষোভরতিত । বিশোকত্তের প্রতি হেতু এই যে, তিনি 

অভয় অর্থাৎ ভয়রহিত। যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়, 

তাহার প্রতি হেতু এই ঘে, তিনি মম অর্থাৎ ভেদশুন্য | 

কারণ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থকে | এই বিষয় শ্রুতিতে 

বর্মিত আছে। যদি বলেন অভয়কি প্রকারে হয়, তাছার 
ক।রণ) এই, তিনি প্রতিনোধমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের এক রম- 
স্বরূপ । যদি বলেন, নীলাদ্দ আকারত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানেরও ভেদ 

দৃষ্ট হয়, ইহ বলিতে.পারের না। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল 
যদি বলেন তিনি"নিশ্মল কি জূপে হইলেন, তাছ।র প্রতি 

কারণ এই । তিনি সৎ ও অন হইতে পর অর্থাৎ শব্স্পর্শ 
রূপার্দ ও ইন্ড্রিয়সন্ন্ধশূন্য ! অপর তিনি এ প্রকার প্রতি- 
বোধ অর্থাৎ অনুভবমাত্র প্রযুক্ত শিক্কিয়, হৃতরাং তাঁহাকে 
বোধ করাইবাদ জন্য “পুরুকারকবান্” অর্থাৎ কর্ত কম্মাদি 

4] রি নি 
এ 

সস পন ০ শা পিস সপ পিপিপি শি িক্টিিশিশি তি পাশ শপীস্পিপীস কাশী 
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কারকশান্ কর্তৃকণ্মাদিকারকান্থিতঃ | 

তথ! ক্রিয়ার: 'ক্রিয়ায়। অর্থঃ উৎপত্তিপ্রাপ্তিবিকার- 
ংস্কাররূপং চতুর্বিধং ফলং, তদাত্মকশ্চ শব্দে যত্র 

নাস্তি। প্রতিনোধমাভ্রাদিশববোধাত্ে তুন তন্মাত্রত্বাদি- 

হাঁনিঃ তচ্ছব্দবলাদেষেতি ভাবঃ। কারকোত্পত্যা দ্য- 

ভাবচ্চ তস্য স্বখস্যাজঅহ্বমপি ব্যক্তং | 

ননুৎপন্ত্াদ্যভাবেইপি মায়ামলাপকরণেন বিকাধ্যত্বং 

স্যদেব ব্রীহীণামিব তুষাপকরণেন ॥ ইত্যাশঙ্কযাছ | 

মায়া অভিমুখে যছুন্মুখতয়া স্থিতে জীবম্মুক্তগণে স্থাতুং 
বিলজ্জমাঁনেব ঘন্মাৎ পরৈতি দুরতে| ইপসরত্তি। যদনু 

বন কারক বিশিষ্ট, তথ। ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ 'ক্রয়ার যে অর্থ 
উৎপক্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চারি প্রকার ফল, 
তৎন্বরূপ কেন শব্দ যাহাতে নাই। প্রতিবোধমাত্রাদি 
শব্দের বোধবিসয় হওয়াতে তৎশব্দের বল পযুক্ত তাহার 
তন্মত্রের অথাৎ পৃতিবোধ মাত্রত্বাদির হানি হয় নাই। 
কারক ও উৎপন্ত্যাদ্রর অভাবপুযুক্ত দেই স্বখের অজজ্রত্ব 
অথাৎ নিত্যত্ব ন্যক্ত হুইল । যদি বল্লেন উৎপন্তাদির অভাব 
হইলেও মায়ার বল দূরীকরণ নিমিত্ত তিনি বিকাঁরী হইবেন, 

| যেমন ধান্যাদির তুষ দুরীকরণ দ্বারা বিকারিত্ব প্রকাশ পায়] 
তদ্রপ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ॥ মায়া সম্মুখে অবস্থিতি 
করিতে লজ্জিতার ন্যায় হইয়া তাঁহার নিকট হইতে 
দুরে পল।য়ন করেন। কারণ, ধাঁহাঁর অনুভবে আপনার কার্য 

8 _' ্ 



ও | ০5 

২৮ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভ! 
ষ্ 

০ 

ভবে সতি সা স্বকার্া। নানুতূয়ত ইতার্থ;। 

নম্বেতেন তপ্য স্বরূপশক্তিরন্য! লক্ষ্যতে | যয়াভিভূতা- 

* ইমো পলায়ত ইতি । তৎ কথং তস্য তাদৃশত্বমিত্যাদ্যা- 
লোচ্যাহ ভগবতং পদমিতি। ব্যক্তসচ্চিদানন্দঘনসা 

ভগবত্তঃ সাঁমান্যসন্তাকাবপ্রকাঁশরূপতন্ত্বেন প্রথমাভিব্যত্তং 

সভদভিব্যক্তিস্থ(নতয়া রূপ্যমিত্যর্থঃ | ততত্তদপাস্ফ.ট- 
স্বরূপশক্কিমত | যত এন সধর্শত্বাৎ প্রশান্তাদিবিশেষণভেদ। 

বিধিযুখেন বা বারৃত্তিযুখেন বা ঘটস্ভে নান্যথেতি 

ভাব? ॥ ২ ॥ ৭ ॥ শ্রীব্রক্মা নারদং ॥ ৩৩ ॥ 
- পাস প্র -। ৪ _. 

স্ব ০০ শপ ২০০০ শিপ হা আর, এ আলাপ আপা পপ সব -প 

| অনুভব করিতে দির না। সির বলেন এতদ্বার! ভগবানের 
অন্য কোন স্বরূপশক্তি লক্ষিত হইতেছে, কারণ ধাঁহা কর্তৃক 
অভিভূত। হইয়া মাঘ! পলায়ন করেন । তবে কি প্রকারে ভগ- 
বানের তাদৃশত্ব শর্থাৎ প্রতিবোধ মাত্রত্ব হইসে, এই আলো- 
চন! পৃর্নক কহিতেছেন “ভগবতঃ পদং” অর্থাৎ ব্যক্ত সচ্চি- 
দানন্দ্ঘনম্বরূপ ভগবানের 'সমান্য সন্তাকার প্রকাশরপত্ব 
হেতু প্রথম অভিব্যক্ত যে সৎ, তিনি সেই সেই প্রকাশ স্থান 
ঝলিয়! নিরূপণীয় হুইয়াছেন। ক্তএব তাহাও অস্ফুট শক্তি- 
বিশিষ্ট । যে হেতু সংশ্শত্ব ও প্রশাস্তত্বাদি ভেদদকল বিধি- 
মুখে অথব! ব্যাব্বত্তি অর্থাৎ খণুনমুখে সংঘটিত হয়ঃ অন্য 
প্রকারে হয় ন! ॥ ৩৩॥ 

$ 

টি. রি 

র্ 
[1 

রাত 



ভি 

্ | | নর 
ভগবৎুসন্দর্ভঃ | ] ষটসন্দর্ভঃ | ২৯ 

ব্যঙ্জিতৈ ভগবন্তন্তে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ং 1. 
অতোহত্র ব্রঙ্গলন্দর্ভোহ প্যবান্তরতয়! মতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

অথ ভগবদণির্ভাবে যেগ্যতামাহ-_ 

ভক্তিযে।গেন মনি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে । 
অপশাৎ পুরুষং পূর্ণমিতি (১৭18) ॥৬॥ 
ব্যাখ্যাতমেল ॥১॥৭॥ তদিখং ব্রক্মণ। চোঁক্তং-_- 
ত্বং তক্তিযোগপরিভ'বিতন্িৎসরোজে, আপে শ্রুতে- 
ক্ষিতপথে। ননু নাথ পুংসাং । ইতি (ভা। ৩1৯1 ১১) 
স্রীদূতঃ ॥ 5৫ ॥ তদাবি9্ভাবমাহ সার্দৈদশিভিঃ__ 
তন সবলে কং ভগবান্ সভাজিতঃ 

০ শপ পট ৪ সপ শা শী পপ পপ পপ ০ পা সী শট পপ __ 

ভগবন্ততব প্রকাশ হইলে ত্রহ্ষ আপনিই প্রকাশ পাইবেন, 
অভএল এস্ছলে ত্রহ্গনন্দরও এই ভগবহসন্দর্ডের অবান্তর 
অর্থাৎ ইহারই কিঞ্চিং ভেদ বলিয়! মানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ 
অনন্তর ভগবানের আবির্ভাবের যোগ্যতা বলিয়াছেন ॥ 

প্রথমন্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে শ্রীসৃত কহিয়াছেন ॥ 
ভক্তিযোগ দ্বার। নিশ্মপচিন্ত সমাক রূপে স্থস্থির হইলে 

প্রথমতঃ পৃর্ণস্বরূপ পুরুষ, *দনন্তর তদধীনা মায়া বেদব্যাসের 
দর্শনগোচর হইলেন। ইহা পূর্বেবে ব্যাখ্যা করা হুই- 
যাছে ॥ ৬ ॥ ৬৫ ৃ 

ভগবানের আবির্ভাব বলিতেছেন ॥' | 
দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ গ্লেকে হইতে মার্ধ অঙ্টাদশ 

শ্লে(ক পর্যন্ত সর্ধ দশ শ্লেকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্তরীশুকের 
উক্জি যথ। ॥ 

ব্রহ্মার এ রূপ তপস্যাতে তগধান্ তৃষ্ট হইয়া তীছাকে 

রর ূ টু 

০ পপর 

মি ০১ 0১ 
সতের মেজ 

এস মি ১ সপ ১ ১... 



শে, ০০ পথর বর- ৯্প- শসস  ৩  পমপ ে এপপরশ আসসপা- পউজ 

৩০ ষট্সন্দর্ডঃ | [ ভগবশুমন্দর্ভঃ । 
এ প্র আর 

* সন্দর্শয়ামাল পরং ন যৎপরং। 

বাপেতসংক্লেশ-বিমোহসাধ্বনং 

স্বদৃষ্টবন্িবি'বুদৈরতিষ্ট তং ॥ ৩৬ ॥ 

প্রনর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ 

সত্ব্ক মিশ্রং নচ ক!লবিক্রমঃ | 

ন যত্রর মায়। কিমুতাপরে হরে- 

রনুত্রত। যত্র স্বরান্থরার্চিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

শযমালদাতাঃ শকপত্রলোচনাঃ 

পিমশবস্তরাঃ স্বরুচঃ স্ুপেশনঃ | 
পাশ শিপ প্্পাা্পা টা শস্প্পীরপাি 

আপনার পরম ম শ্রেষ্ঠ বৈকৃ&ালোক দর্শন করা ইলেন, এ লোকে 

অবিদ্য', অন্মি তা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মহ! 

রেশ, তথ! মোহ, ভয় উত্যাদির লেশমাত্রও নাই, পুণ্যবান্ 

পুরুষের! সর্বদাই উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥৩৬॥ 1 

অপর সে স্থানে রজো বা তমোগুণের"গ্রভাব নাই এবং 

এঁ ছুইগুণে মিশ্রিত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে 

না, আর পে স্থানে, কালরুত বিনাশও হয় না, ইহাতে অন্য 
শোক মোহাদির কথ] কি? অর্থাৎ পে স্থানে উহাদের থাকি- 

বার অধিকার নাই, এনিমিন্ত তত্রতা ভগবৎপার্ষদগণকে সুর 
এবং অন্থরগণে নিরন্তর অচ্চন! করিয়! থাকেন ॥ ৩৭ ॥ 

উক্ত বৈকুষ্ঠে যে সকল পারিষদগণ আছেন, তাহাদের | 
শরীর উদ্জ্বপ শ্য।মবর্ণ, চক্ষু পান্মনদৃশ, পীতবলন পরিধান 
১৫ / 

রঃ ১২ ও 
পাপন টি ০3১ ৭০২৯ পে খিততঠলদ 

আপন মনের সরস এর চস 

সেল 



সপ 

ৃ ্ কা কর্তিত বগা...» ' 

রর. ০০৪, -- ৯১ পাপ্পু পাপা পরস্পর স্তর পট 

বীনিিরানি রেসি | ,.. ৩১ 
পপ তপতি, ০ ০ শশা পস্পাশিতি ২ শা শপ শিপ রী এপি এখান পিপি শশী শ্পী উক্ত 

রে চতুর্দহব উন্মিষপ্রণি__ রি 

প্রবেকনিক্ষাভরণাঃ ঢবচ্তসঃ ॥ ৩৮ ॥ ূ 
প্রবালনৈদূর্ধ্যম্ণালবর্চিলঃ . 

পরিস্ক,রৎকুণগুল-মৌলিমালিনঃ ॥ ৩৯ ॥ র 

ভ্রাজিযুঃতির্যঃ পরিতো! বিরাজতে ৰ 

লসদ্বিমানাবলিভিমহাম্সনাং | 

বিদদ্যাতমান-প্রযদেোতমাদ্যুন্সিই জজ ৃ 

এ 
রা 

ূ 

ূ 

ৰ 

সবিছ্যদব ভ্র।বলিভির্ধথ। নঃ ॥ ৪০ ॥ 

জ্রীর্যপ্র জরপিণ্যরুগায়পদষোঃ 
১ পপ এপস পাপা পাদ -. 4২ শপ সন চাপা পাটি এপ শশী ২০ লাশ ২ পস সখি - ২. এ. ০0০০8, 

অতি কমনীয় ও স্থৃকুমার আকার, পকলেই চতুভূর্জ, সকলেরই 

| বক্ষংস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিবুক্ পদ্দক তদীপাযশাঁন এবং 

সকলেই অতিশয় তেজন্বী ॥ ৩৮ ॥ 

অপর ভাহাদিগের লর্ণ প্রলাল, বৈদূর্দ্য ও পালের ভুলা, 
আর তাহার! সকলেই দীপ্তশালি কুশুল এবং মৌলি ও মাল! 
ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ 

আর বৈকুণ্টের চতুর্দিকে মগাস্সাদিগের বিমানশ্রেণী | 
দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভ। হইয়াছে, আর. 

| দিব্যাঙ্নাগণের রূপলাবণ্য দ্বারাও তাহ! অতিশয় শা ভমান,, 
| ফলতঃ বিছুৎসহ মেঘ শ্রণী গগণমণ্ডলে উদ্দিত হইলে তাহার, 
] যেমন শোত। হয় এ শে।ভ। সতত তর্ীপে, বিরাজমান ॥ ৪০ ॥ 
ৰ এ স্থানে সম্পত্তির পিণী, লক্ষ মৃস্তিমতী হইয়। নানাবিধ : 

স্টি- ০ 

২৬) 



রি টু 

ঢু রি 

হু 

রি নি - ্ 

৩২ ূ ষট্নন্দর্ভঃ। ৯1 ভগবৎমন্দর্ভঃ। 

করে।তি মানং বুধ! বিভৃতিভিঃ। 

প্রেখং শ্রিত| বা! কুহ্বমাকরানুগৈ__ 
বিগীয়মান! প্রিয়কর্মা গায়ুতী ॥ ৪১॥ 

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং 

শ্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগতপতিং। 
স্থনন্দন-্দ প্রবলাহণি।দিভিঃ 

স্বপার্ষদ।ট্র্যেঃ পরিষেবিতং বিভূং ॥ ৪২ ॥ 
স্ত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগানবং 

প্রসম্সহানারুণলোচনাননং ॥ 
শ্স এ 

বিভব দ্বারা ভগবানের পদদ্ধয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বস- 

স্তের অনুচর ভ্রমরলকল নানাপ্রকারে গুণ গান করাতে এ 
লক্ষমীকে যেন আন্দে।লন আশ্রয়গ্গকরিতে হইন্নাছে, পরস্ত 

তিনি আত্মপ্রিয় হরির কীর্তি গান করিতে ক্ষণকালের জন্যও 
ক্ষ [তত নহেন ॥ ৪১ ॥ 

ব্রহ্ম। দেখিলেন উক্তরূপ বৈকুঠে সুনন্দ, নন্দ, গ্রবল, 
অর্ণ ইত্যাদি-প্রধান প্রধীন পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরি- 

_বেস্তিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ের পতি, এবং জগৎ- | 
পতি ভগবান্.প্রীপতি মেবিত হইঙেছেন ॥ ৪২ ॥ 

তিনি ভৃত্যবর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিন্ত যেন, অভি 
মুখ হুইতেছেন, তীছার দৃষ্টি যেন দশ কদিগের হর্কর আসব 
তুল্য দেখইতেছে, অপর তাহার বদন হাস্যযুক্ত,..লে।চন- 

হ 
ছু 



্ 

পারার 
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কিরীটিনং কুগুলিনং চতুর্,জং 
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শরিয়া ॥ ৪৩ ॥ 

অধ্যহ্ঘণীয়াসনমাস্থিতং পরং 
রৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশ্তিভিঃ | 

যুক্তং ভগৈঃ শ্বৈরিতরত্র চাঞ্রবৈঃ 
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥ 

তদ্দর্শনাহলাদপরিপ্ল,তাস্তরো 

হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরা শ্রসলোচনঃ | 

ননাম পাদান্থুজমস্য বিশ্বস্যগ, 

অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুগ্ডল, পীতাশ্বর পরিধান, 

আর তাহার চারিটা হস্ত এবং বক্ষস্থল লক্গবীদ্বার অলঙ্কত ॥৪৩ 

অপর তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রক্কৃতি পুরুষ, 
মহহ, অহঙ্কার এই চারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহা- 
ভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তম্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরি- 
বেপ্তিত। আর স্বাভাবিক এরশ্বর্ধ্যে এবং যোগিদিগের আগন্তক 
বশ্বর্ধ্যে সম্পন্ন ! পরন্ত এই প্রকার 'হইয়াও আপনার শ্বরূপেই 

| ক্রীড়া করিতেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন ॥ ৪৪ ॥ 
_ ভগবানের এ রূপ ধর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে 

ব্যাপ্ত এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইল, আর... প্রমভরে লোচন-- 
দ্ধ হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিপূর্ববক 

পপ খা 
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লিও তলা 

সর রর রর প্রতিমাসে 

প্রধানপরম ্ যান্্োরস্তরে বিরজা নদী । 

বেদাঙ্গস্বেদজনিততোষৈঃ প্রআাবিতা শুভ] । 
তম্তাঃ পারে পরব্যেদ্ি ত্রিপান্ততং সনাতনং | 

অম্বতং শাশ্বতং নিত্যমনস্তং পরমং পদৎ। 

শুদ্ধসত্বময়ং দিব্য মক্ষরং ব্রন্মণঃ পদং ॥ ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥ 
প্রাকৃতগুণানাং পরম্পরাব্যতিচারিত্বং তুক্তং সাথ্যতত্ব- 

, কৌমুদ্যাং | অন্যোন্যমিথুনবনতয় ইতি । 
_ তষ্টাকারাঞ্চ। * অন্যোন্যসহচরা অবিনাভাববৃত্তয়* ইতি 
যাব । ভবতি চাত্রাগম? ॥ 

| : প্ররুতি ও পরব্যোম অর্থাৎ বৈকু্ট এই ছুইয়ের মধ্যে 
1 বেদাঙ্গঘর্মজমিত জলদ্বারা পবিভ্ররূপা বিরজা নদী আবিত 
হইতেছেন। উহার পাঁরে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহাতে 

| ভ্িপ।দ স্বরূপ, সনাতন, অস্বৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, যে পরম 
পদ এরং শুদ্ধসত্বময়, অলৌকিক ও চ্যুতিরহিত তাহাই ব্রন্মের 

[| পরমপদ ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥ 
গাকৃত গুণ সকলের পরস্পর ব্যভিচার নাই। অতএব 

সাম্থ্যাচার্যয প্ীপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাঙ্খযতত্বকৌমুদীতে উক্ত 
1 হুইয়াছে ॥ 

গুণসকল প্ররস্পর মিথুন অর্থাৎ যুগলবৃত্তি | টাকাকার 
| ষড়দর্শনব্যাখ্যাতা৷ গ্রল বাচম্পপতিমিশ্রও ব্াখ্যা করিয়া- 
ছেন। গুণসকল পরস্পর সহচর অর্থাৎ স্গী, ইহারা অ্ি-. 

| শাভাবরতি অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর পৃথক্' বৃত্তি নাই, 
1 সকলেরই একবৃত্ি। এ বিষয়ে তন্ত্রও আছে যথা-- 



| ভগবৎলঙার্ঃ | ) টন; | ৩৯ 

অনোনযনিবুা রবে সর্ব সর্বত্র গামিনঃ। 
-স্বজসে! মিথুনং সত্বং ইত্যাছ্যুপক্রম্য মা 
 নৈধামাদিশ্চ সংযোগে! বিয়োগে! বোপা লভ্যত। । ইতি 

ৃ তন্মাদত্র রজসোইসপ্ত!বাদস্থজ্যত্বং তমলোইসপ্তব1দনা শ্ঠবং 

 প্রাককৃতগত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং ॥ ৫১৪ 

তত্র ছেতুঃ নচ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণ ছি 
প্রকৃতিক্ষো ভা সত্বাদদধঃ পৃথক্- ্রিয়ন্তে |. তন্মাদজ্ঞাসৌ 

গুণ সকল পরম্পর মিথুন এবং সকল, .গুণই লকল স্থ।নে 
যাইতে পারে । রজোগুণের মিধুন সন্বগুণ, ইত্যাদি আর্ত 
করিম! শেষে বপিয়্াছেন,  গুপসকলের আদি নাই অর্থাৎ |. 
'অগ্থে কোন্ গুণ হইয়াছে, ইহার স্থিরত! নাই এবং গর সকলের | 
ংষোগ, বিয়োগ ও উপলান্ধ হয় না, অতএব রজোগুণের 

অভাব হেতু অন্থগ্যত্ব অর্থ।ৎ কাহাক়গ কর্তৃক বৈকৃ্ঠ নির্শিত 
নহে। আর তমোগুণের অসন্ভাব হেতু অনাশ্য অর্থাৎ হৈষ্ুষ্জের 
বিনাশ নাই। প্রাকৃত সত্তবের অভাব হেতু বৈকৃণ্ঠের লম্টিদনল্দ 

ৃ রর রূপ অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল॥ ১1 
তছিষয়ে.অর্থৎ ধৈকু্টের সঙ্িদীনদবপস্ছে হতে আই! 

কবে, পুর্ব ক্র, দ্বিতীয় স্বন্ধ পদ্যে *নচ কা লবিক্্রম£*: অর্থাৎ, 
বৈকুষ্ঠে কালের বিক্রম নাই, তাহার কারণ এই, কালের, 

| বিক্রম কতৃত্কি প্রকৃতি ক্ষোভযুক্ত হইলে তাহা! হ্ঠতে; সন্ধি, 
| গুপুত্র্ন পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয়, অর্থাৎ কালই সত্বগুধ, রঙ্োসুণ 

ণ ছা 

্ ৯:85 এন এ ঞ্ 2 পনি 7 সি শপ শি ৮ শশ  শ » শপ তত তত ও 7 পাস _ যর হু চিপ 
হ চা 22. প ৮ 

লা ৃ | [২৭] 



ডি যট্লন্দর্ভঃ।  [ ভগবৎসন্দর্ভহ) 

'ষড়ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এবন প্রবর্ততে তত্র 
তেষামভাবঃ স্থতরামেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলত 
এব কুঠ।র ইত্যাহু ॥ ৫২॥ | 

:. নযত্র মায়েতি। মায়াহত্র জগতস্য্ট্যাদি হেতুর্ভগবচ্ছক্তি- 
ন'তুকাপট্যমাত্ররজআদিনিষেধেনৈব তত্বযদাসাৎ অথবা 

যত্র তয়েঃ সম্বন্ধি সত্বং যন্তদপি ন প্রবর্ততে মিশ্রং 

অপৃথগতৃতগুগত্রয়ং প্রধান ।, অতএবেশিতব্যাভাবাৎ 
০ 

তমোগুণকে ভিন্ন করিয়। বিভাগ করেন। অতএব এ বৈকুঠে 
ষড় বিকার অর্থাৎ বসন্ত প্রতৃতি ছয় খতুরূপ বিকারের 
কারণন্বরূপ,কালের বিক্রম অধিকার কর্সিতে পারে না, 
সৃতরাং সেই বৈকুষ্টে ষড় বিকারের অর্থাৎ ধসস্তাদি ধাতু 
লকলের প্রবেশ নাই ॥ 

| | আরও বলি ॥ 
এ সকল ষড়বিকারের মুলে কৃঠার পাত হইয়াছে, অর্থাৎ 

বৃক্ষের মূলে যেমন কুঠ।র পাত হইলে বৃক্ষ ছিন্ন হয় তত্রূপ, 
এই বিষয়ে বলিতেছেন ॥ ৫২ ॥ 

প্ৰ বঞ্রে যায়েতি” যে স্থানে মায়! নাই। এনস্থলে মায়া 
| শব্দে জাগংস্যক্ট্যার্দির কারণরূপ1 ভগবানের শক্তিকে বোধ; 

করায়, কেবলকপটতামাত্র নছে, রজোগুণাদি নিষেধ দ্বারাই, 
বপজ উদস্ত ( নিরস্ত ) হইয়।ছে, অর্থাৎ বৈকুষ্ঠে কাপট্য 
না 

|. অখব! যে স্থানে রজন্মঃ সন্বদ্ধি যে প্রাকৃত গন্ব, তাহাও, 
| প্রবেশ. করিতে পায়ে না। এবং যেন্ছ!নে মিশা অর্থাৎ অপূর্থক্ 

রা ৯ গু 
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কালমায়ে অপি ন স্তঃ। অগ্রে মায়া মা ৃ 

বিবেচনীয়ঃ ॥ ৫৩ | | ্ 

কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দ্র়পনতি! কিমুতাপরে ইতি। 
তদ়্োর্বিমিশ্রং কিঞ্ড্রজন্তমোমিশ্রং সত্বংচ নেতি 
ব্যাখ্যাতু পিউপেষণমেব। সামান্যতো। রজন্তমোনিষেধে- | 
নৈব তত্প্রতিপত্তেঃ ॥ ৫৪ ॥ . ূ 
বক্ষ্যতেচ তস্য সত্তবপ্য প্রাকৃতাদন্যতমত্বং দ্বাদশে । শ্রীনারা | 
যণর্ষিং প্রতি মার্কগেয়েন। | | 

রূপ গুপত্রয় ও'প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ইহাদের প্রন্াত নাই। 
অতএব ঈশিতধ্যের অর্থাৎ স্বীয় অধীনস্থ করার' অভাব হেতু 
এঁ বৈকুণ্টে কাল ও মায়! এই ছুয়েরই প্রবেশ নিরস্ত হইল।. 
মায়। ও প্রধান এই উভয়ের ভেদ পরে বিচার কারন ॥ ৫০॥ 

কৈমুতিক ন্যায় দ্বার উক্ত অর্থকে দৃট়ীভূ্ত করিতেছেন ॥ 
_ পকিমুতাপরে ইতি” অর্থাৎ আর অধিক কি বলিব, এ 

বৈকুণ্ে রজস্তমো মিশ্র অর্থাৎ কিঞিত রজঃ ও কিঞিততমো- 
মিশ্র সত্বত্ত নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা করাও কেবল পিষউপেষণ 
মাত্র অর্থ।ৎ চুর্গকে যেমন চূর্ণ করিতে গেলে কোন ফলহুর 
না তজ্প মাত্র।. সামান্যাকারে* রজস্তমের নিষেধন্বারাই. 

'] কিঞ্িৎ রজস্তমোমিশ্রিত লত্বেরও, নিষেধ প্রতিপম, হ্ই- | 
ঘাছে ॥৫৪। | 
সেই বৈকুষ্ঠস্থ,সত্ের প্রাকৃত সত্ব হইতে ভি, এই 
বিষয় দ্বাদশ স্কান্ধের ৮ অধ্যায়ে ৩৯। ৪০ এই ছুই শ্লেকে 
শীনারারণধাষির প্রতি মার্কগেন্ন কহিবেন। যর্থ॥ র 

রি. ক 
মা 0 ২ লট 7৭ াতজরটরতররতারতহারহহাররহরররহারহররররারারারারাররি

। 



পি . ফট্সন্দর্ভঃ।.. [. ভগবৎসন্দর্তঃ| | 
ঙগি 

 সত্বং রজন্তম ইতীশ তবাত্ববন্ধো . 
সায়াময়াঃ স্থিতিলয়োস্তবহেতবোহস্য |. 

লীলাধৃতা যদ. পিপত্বশয়ী প্রশান্ত্যে 
_নান্যে নৃণাং ব্যলনমোহতিয়শ্চ যাভ্যাং ॥ 

তম্মাত্তবেছ ভগবন্নথ তাবকানাং 

_ শুক্লাং তন্ুং স্বদস্িত।ং কুশল ভ্তি । 

যু সাতৃতবঃ পুরুষরূপমুশান্ত সন্ধং 
লোকে! যতোহভয়মুতাত্মন্থখং নচান্যদিতি .॥ 

অনয়োরর্৫থঃ | হে ঈশ যদপি সত্বং রজস্তমইতি তবৈব 
ৃ মায়রতা শীলাঃ। কথস্তু তাঃ! অপ্য বিশ্বস্য স্কিত্যাদিহেতবঃ 

|]. তথাপি য। সত্বমরী সৈব প্রশাস্তৈ। প্রকৃষন্ুখায় ভবতি। 
. "নান্যে রজন্তমোময্েধ। ন কেবলং প্রশাস্ত্যভাবমাত্র- 

শমন্যয়োঃ | | কিন্তুদিককেত্যাহ ব্যঘনেতি। ছে ভগবন্ 

. শ্লোকদয়ের অর্থ এই যে। ক 

হে'ইপ! যদিচ সত্ব রজন্তমঃ এই গুণত্রয় তোমারই মায়া- 
কৃত লীলা, এই. বিশ্বের সৃষ্টি স্ছিতি প্রলয়ের হেতু স্বরূপ, 

| তথাপি যে সন্ধময়ীলীলা, তাহাই প্রকৃষ্ট সবখের নিমিত হইয়া 
থাকে, রজন্তম তজপ 'নহে। অপর এ রজস্তমের কেবল 
প্র স্থথের অভাবমাত্র. এমত নছে, বরং তাহাতে অনিষ্টও 

1 ঘডিঃ| থাকে, ইহাই কহিতেছেন দ্ব্যমনেতি* অর্থ(ৎ. রজে! 
গণ ও তমোগুপমরী লীলা ব্যসন, মোহ ও?ভয়ের ছেতু স্বরূপ ॥ 

চু রা 

নু হা ই ত রর ই ৮ 
পপ পপ ০০৯ পইরা শু. 

সানি 6 রর পা চি 

। , / উল হে 5 হঃ * । 1৮ ১ & 2 তং হ গছ আনি, 

কতজ স্ শঠা তাত ্ £ ই চে া 
্ 



ভথঘগসন্দর্ডঃ | ] যট্সন্দর্ভঃ 1. ৪৩] 

_ সতক্মাত্তব..শুরাং সত্বময়লীলীবিষ্ঠত্রীং তনুং ীবিষুরূপাং 
কুশল! নিপুগা ভজন্তি সেবন্তে, নত্বন্য।ং ভ্রহ্মারুদ্রেরপাং 

তে ভজন্তি অনুলরন্তি নতু দক্ষতৈরবাপ্রিরূপাং কথং- 
ভূতাং,ম্বস্য তব!পি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্ব!ও ॥. ৫৫ ॥ 

নন্ু মম রূপমপি সত্ব।ত্মকমিতি প্রসিদ্ধং তহি.কথং 

তস্যাপি যায়াময়ত্বমেব নহি নহীত্যাহ সাত্বতাঃগ্রী ভ।গৰতা 

যৎ সত্বং পুরুষণ্য তব রূপং প্রকাশমুশস্তি মন্যস্তে যশ 
 সত্বাৎ লোৌকো! বৈরুষ্াখ্যঃ প্রকাশতে তদভয়মাত্মহ্খং রঃ 

5৮ ০৩ পট পপ শিমলা "সস পাপ ৪. জপ» পর -শািপািশ উনি ৯ £ ৯ এ ৯৭ ০৯- সপ  আ 

হে তগবন্! সেই, হেতু তে!মার শুরু! অর্থাৎ সত্বময়ী লীল।- | 

িষ্ঠাত্রী প্রীবিষুরূপ! তনুকে নিপুণ ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া! 
থাকেন, অন্য ব্রহ্ম রুদ্র রূপের সেবা! করেন ন।। কিন্তু 

০০৪০৮১৯০০৪১ 

তাহার! ত্বদীয় জীবগণের মধ্যে যে কল কেবল তোমার ভক্ত |. 
লক্ষণ-ন্বায়ন্তুব মনু প্রতৃতি রূপ একান্ত সত্ব গুণনিষ্ঠ তনু, 
মেই সকলের অনুমরণ করিয়। থাকেন, দক্ষ ভৈরবাদি মুর্তি 
অনুসরণ করেন না। পরস্ত এ স্বায়সূবাদি সত্বতন্থু তোমার 
ও প্রিয়তম স্বরূপ, ফে হেতু তদ্দারা লোকের শান্তি বিধান: | 
হইয়। থাকে ॥ ৫৫ ॥ রা 

, . ইহাতে ভগব।ন-যদ্দি বলেন অহ! আমার: 'বূপও বত: 
স্বরূপ বলিয়া গ্রসিদ্ধ,'তবে ক প্রকারে তারও মায়াময়, 

| বলিলা, এই বিতর্কের সমাধান করিয়! :বলিতেছেন, -ত1 নয়, | 
তা. নয়,.উভগবপ্তক্ত.সকল যে সত্বকে পুরুষ-রূপি. তোমায়: 

প্রকাশ বুলিয়। মানিয়া,খাকেন এবং ' যে. সত্ব-হইতে বৈকু্ঠ 



মস পরপর আপার 
1 ০ পপ ০ সা সস সপ সস সস এ ৮ ও শাক 

যট্পন্দর্ডঃ | ভগবশুসনার্ডঃ। 

পরব্রহ্মানন্দশ্বরূপমেব নত্বন্যৎ প্রকৃতি্জং সত্বং তদ্দিতি । | 
অত্র সত্বপবেন স্বপ্রকাশতালক্ষণম্বরপশক্তিত্বত্িবিশেষ 
উচ্যতে ॥ ৫৬ 0 

সত্বং বিশুদ্ধং বন্ধদেবশব্দি তং, যদীয়তে তত্র পুমানপাঁৰৃত 

: ইত্যাভাদাহরিষ্ামাণানুসারাৎ | অগোচরত্বে হেতুঃ 
প্ররুতিগুণঃ সত্বমিত্যশুদ্ধলত্ব লক্ষণপ্রসিদ্ধযানুনারেণ তথা- 

লোকও প্রকাশ পাইতেছে, মেই অভয় আত্মন্থ অর্থাৎ 
পরম ত্রহ্মানন্দ স্বরূপই তোমার নত্ব রূপ, তাহ! প্রকৃতিজনিত 

লত্বনহে। এস্থলে সত্বশব্দে স্বপ্রকাশতালক্ষণ ম্বরূপবৃত্তি- 

বিশেষ বলিয়! কথিত হুইয়।ছে ॥ ৫৬ ॥ 
. চতুর্থ স্বন্ধেপ্ন ৩ অধ্যায়ে "পত্বং বিশুদ্ধং” এই ২১ শ্লোকে 

মহাদেব কহিলেন, হে শ্বন্দরি। আমি কেবল জভ্যাগত 
ব্যক্িকে বাহুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে, নিত্যই 
মনে!মধ্যে বাহুদেবের চিন্তা করিয়া! থাকি, বিশুদ্ধ যে গুণ 

তাহাই বাসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু নির্মল সত্বগুণে 
পরম পুরুষ বাসদের প্রকাশ পান। এই কারণে সেই সত্ব- 
স্বরূপ অথচ ইন্জ্রিফের অগোচর ভগবান্ বাহ্থদেবকে আমি 
মন ছ্বার। সতত নমন্ফারপূর্ববক সেব! করি। | 

এই যে উদাহরণ করিব । তদনুনারে অগে!চরের অর্থাৎ 
প্রাকৃত অপ্রতঃক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ প্রাকৃত, সত্ব 
অর্থাৎ প্রন্সদ্ধ অশুদ্ধ সত্ব লক্ষণ অগুপারে' হইঘাথাকে তথা 
গ্ 



ভগবৎদন্দর্ভঃ। ] ষট্নপ্দর্ডঃ। ৪৫: 

ভূতশ্চিচ্ছক্িবৃত্তিবিশেষঃ সত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্চ ॥ ৫৭, 

ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্েন বরূপাত্মতৈবেত্যুকতং 

তদভয়মাস্বহথখমিতি । শক্তি প্রাধান্যবিবিক্ষয়োক্জং লোকে। 

যত ইতি। অর্থান্তরে ভগবদ্ধিগ্রন্থং প্রতি রূপং ধদেত- 
দিত্যাদ ৷ গুদ্ধসত্বস্বরূপমাত্রত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ | অভয়মি- | 

ত্যাঞ্ে প্রাঞ্জলতাহানিশ্চ ভবতি | অন্যৎপদন্তৈ কস্থ্ৈব 
রজস্তমশ্চেতি দ্বিকাবৃত্তে। গ্রতিপতিগেোরবং *চোৎপ- | 
দ্যতে। 

অপ্রাকৃত, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ. চিচ্ছক্তি 

বিশেষ সত্ব, ইহাই সঙ্গতি হইতেছে ॥ ৫৭1 
লেই হেতু এপত্বের দ্বরূপশক্তির বৃত্তিহ্ প্রযুক্ত আত্ম- | 

| স্বরূপই উদ হুইয়াছে, অতএব এ বৈকু্ঠ অভয় ও আত্মস্থ | 
স্বরূপ। শক্তির প্রাধান্য কথনেচ্ছ।য় উক্ত হইক্কাছে যদ্দার1 | 
বৈকুলোক ইতি ॥ 
| অর্থান্তরে ভগবানের প্রীমুস্তির প্রতি দ্বিতীয় ক্কন্ধের ৮ | 
| অধ্য।য়ে রূপং যদেতৎ” এই ২ শ্লোকে শুদ্ধ স্বরূপমাত্রত্বের | 
| গ্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ, তখ! অভয় ইত্যাদি স্থলে প্রাঞ্জলতা হানি-হুই- | 
|| যাছে। অন্যৎ এই এক পদেরই. রজস্তম এই ছ্িরা বৃত্তি অর্থাৎ | 
1 ছইয়ের কথনে,প্রততিপত্তি গৌরব উপন্থিত্ত হইয়াছে পূর্ব | 
1] অর্থাৎ “সত্ব রনধত্তম” এই কে পনাম্যে” এই পদে দ্বিবচন | 

পর 1 

1 সী) 

৬ ১ 
সিডি বিরত 



॥ ৪৬ | যট্লন্দর্ভঃ/ [ ভগবৎসন্দর্ডঃ। 

* পুর্ববমপি নান ইতি দ্বিবচনেনৈব পরাস্থকে। ত্রাদস্তি 
প্রসিদ্ধ।দন্যৎ ন্বরূ পড়ুতং সত্বং ॥ ৫৮॥ | 

. যদেবৈকাদশে, ষংকায় এষ ভূবনত্রেযসক্জিবেশ ইত্যাদে 
জ্ঞনং স্বত ইত্যত্র টীকাকৃম্মতং য্য স্বরূপভূতাৎ সত্বাং 
তনুভৃতাং জ্ঞানমিত্যনেন। তথ। পরোরজঃ সবিতুর্জাত- 

বেদে। দেবনা ভর্গ ইত্যাদৌ প্রীভরতজপ্যে তণ্মাতং পরে! 
রজ; রজনঃ প্রক্কতেঃ পরং শুদ্ধলত্ব।তবকমিত্যাদিন! অত- 

এব প্রাকৃতাঃ সত্ব দয়ে৷ গুণ জীবস্তৈব ীগালাদি 

আয়তে ॥ ৫৯ ॥ 

'অধথৈকাদশে ॥ 
সস সস সপ 

নির্দেশ করায় রজন্তমঃ বিবেচিত হুইয়।ছে। অতএব প্রসিদ্ধ 

| সত্ব হইতে অগ্য স্বরূপভূত সত্ব আছে ॥ ৫৮ দর. 
্ যাহা একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লেকে “্যৎকাঁদ এষ” 
| ইত্যাদি স্থলে, প্জ্ঞানং স্বতঃ” এ স্থলেও টাকাঁকারের মত 

এই যে, ধাহার স্বরূপতভূত সত্ব হুইন্তে দেহধারিদিগ্ের জান | 
হইয়া থাকে ইতি দ্বারা। তথা পঞ্চম স্বদ্ধের ৭ অধ্যায়ে 
১৪ ক্লোকে..ভরতের 'জাপ্যমন্ত্রে। তীহ।র মত এই যে 
“্পরোরজ” রজঃ শব্দে প্ররুতি, অর্থাৎ ধিনি প্রকৃতির পর 
শুদ্ধপত্ব স্বরূপ ইত্যাদি দ্বার । অতএব পরাককত সত্বা(দ গুধ- 
ঘকল জীবেরই, ঈশ্বরের'শুন। যায় না ॥ ৫৯॥ 

যখ। একাদশ বন্ধে অধ্যান্জে ১১ শ্লোকে। 

রা নত 

৫7 পিপিপি পি সপ সী পপর & ্ ্ 
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২. স্পা উস. __ শী ীকাপীিিাািিশশীীশিীকীশী 

গঃ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] টিটি | ৪৭ 

সত্বং রজন্তম ইতি হ গুণ! জীবস্ত ৫ মে এরি | 

ব্ীন্গবদুপনিষতম্থ চ॥ 

যেচ বৈ স।ত্বিক'তা বার।জপান্তামম।শ্চ যে। 

মণ্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে মগি। 

ত্রিভিগুণমধৈর্ভাবৈরেভি:ল নিমিদং জগত । 
মোহছিতং নাভিজান।তি মামেভাঃ পরমব্যয়ং | 

দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়। দুরত্যয়া। 

মামেব মেঃগ্রপদ্যন্তে মায়া,ম তাং তরন্তি ত ইতি ॥ ৬০ ॥ 
যথ। দশগে ॥ 

০০০০ 

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধন ! সত্্, রজ ওঃুতমে। গুণ,সকল | 
জীবর ধর্ম আমার নহে ॥ 

ভগবদগী *ানে ও যথ। ॥ 
হে অর্ভুন! পে সকল সাত্বিক, রাজন ও তান প্তাব, 

1] তৎসমুদায় আম। হইতে উৎপন্ন জীানিব1) কিন্তু এ নকল 
| ভাবে আমি নাই এবং তাহারাও আমাতে নাই ॥. 

ও এই ভ্রিবিধ গুণময় ভাবপ্ধারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত | 
| হইয়া! এই সকল গুখের*পর যে আমি. আমাকে জানিতে 
1 পারে ন।। | 

তে অর্জন! । ধঁহার। কেবল আমাকেই আশ্রয় করেন, 

| ভাহারাই দৈষ্টী গুণমণী ছুলঙ্যনায়া আমান মাঘ হইতে; 
উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৬ ॥ 

যথ। দশমক্কন্ধে ৮৮[অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে॥ 

শর _.____ টি ঙ 
রি ২৮ ] 



্ ী রা 
৪৮ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ 

০ 

হরির্ি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেই পরঃ | 
স সর্ববদৃগ্ুপদ্রষ্$। তং ভজন্লিগুণো ভবেদিতি ॥ 
প্রীবিষুপুরাণে চ ॥ 

সত্ব।দঘে। ন সন্ভীশে যত্রচ গ্রাকৃতা গুণাঃ | 

স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুম।ন।দাঃ প্রসাদাত্বতি। 

অত্র প্রাকৃতা ইত বিশিষ্য অপ্রাকৃত্াস্্বন্যে গুণ।সুস্মিন্ 

সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং তত্রৈব ॥ 

হলাদিনী সন্ধিনী সন্থিত্বয্যেক মর্রবসংশ্রয়ে | 

হব।দতাপকরী মিশ্রা তি নে! গুণবর্জিত ইতি ॥ ৬১ 

হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্বসাক্ষা 
'সাহ।কে ভজন! করিলেই নিগুণত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ 

জ্রীবিযুঃপুরাণেও ॥ 

সত্বাি প্রারৃত গুণ সকল যে ঈশ্বরে নাই, সমুদ।য় শুদ্ধ 
হইতে শুদ্ধ, মেই আদ্য পুরুষ প্রসম হউন ॥ 

এই খিষু্পুরাণীয় বচনে প্রকৃত এট শব্দ উল্লেখ হেতু 
প্রাকৃত সত্বাদ ভিন্ন অন্য বিশ ন্প্রাকৃত গুণ সকল হরিতে 
বিদ্যমান অ[চ্ছে, উহা ই প্রকাশ হইল ॥ 

এ শ্রীবিষুপুরাণই নলিয়াছেন ॥ 
হলাদিনী, সন্ধিনী, সন্বিৎ এই তিন শাক্ত সর্দাশ্রয় 

তোমাতে একরূপা হুইপ] অবস্বিত আছে, গুণবর্জিভ 
তোমাকে আহলাদ ও তাপকগী [মশা শাক্তর প্রবেশ মাত্র 
নাই ॥৬১॥ 

বটি. 
রি ৪:৮:১৪৮৫ 2৮5০2774৮ নি নিজের পপির পা পি _ ০০ ০ সত 
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| 
| ভগবগুসন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ডঃ | ৪৯ 

তথা শ্রীদশমে | দ্রেবেক্দ্রেণোক্তৎ ॥ 

বিশুদ্ধসত্বং তব ধাঁম শানস্তং 

 তপোময়ং ধ্বস্তরজত্তমক্কং | 

মায়ামযো হয়ং গুণসং পঞ্গাহো | 

ন বিদ্যতে তে হ্গ্রণান্ুবন্ধ ইতি ॥ 

অযমর্থঃ। ধাম স্বরূপভূত একাশ শক্তিঃ। শিশুদ্বত্বযাই 
বিশেষণদ্বয়েন। ধ্বস্তরজন্তমস্কং তপোম্ময়মিতি চ। 
তপোহত্র জ্ঞানং সতপোহতপ্যতেতি শ্রুতেঃ | ' তপে। 

ময়ং প্রচুরঞ্ঞান্বরূপং। জাড্যাংশেনাপি রহিতমিত্যর্থঃ 

নি রাজন ২৭ অধ্যাশে ৪ শ্লোকে 
ইন্দ্রের উক্তি যথা ॥ 

হে ভগবন্! আপনকার স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ একক্প, 
*তপোময এবং জ্ঞান প্রচুর অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, তাহাতে রজোগুঃ 
ও তমোগুণ ধ্বস্ত হইয়াছে, স্থুতরাং তাহ! বিশুদ্ধ সত্ব অতএব 
'অস্মাদৃশ জন সন্নিধানে দৃশ্যমান এই যে মায়াময় সংসার যাহ! 
অজ্জঞানে অনুবন্ধ, তাহা আপনকার নাই ॥ 

তাৎপধ্য । ধামশবেস্বরূপ ভূত প্রকাশশক্তি। ছুইটী 
বিশেষণ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ব কহিতৈছেন, “ধ্বস্তরজস্তমস্কং, 
তপোময়” । এস্থলে তপঃ শবে জ্ঞান। শ্রুতিতে উক্ত হই- 
যাছে, তিতি তপস' করেন। তপোময় শব্দের অর্থ প্রচুর 
জ্ঞানব্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে জড়ের 'লেশ মাত্র নাই। আত্মা 
জ্ঞানময় ও শুদ্ধ এই বচনাঁধীন উত।হাতে জাড্যাং শ মাত্র নাই। 

8. টি য়) 

৯ পাপ পাপ পর সপ সপ 



হ 

০ পর অপ হিজরা ত চপ বসত এ আর পপ পর রান ০, সা “০৮ ». জা জা 

1 &৯ 
| ৫০ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভঃ | 

? 
টা সপ ০৩ িপাশাশ পট শী্পিনীশি পিসী ০ শিস শশী ই পপ শিপ সী পীষ্পিশিন পপ পাপী তি পপ পপ 

আত্ম। জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধ ইতিবগ | | তাতঃ প্রাকৃত সত্বমপি 

| বাবৃন্ং। অতএব মীয়াময়োহয়ং সত্বাদি গুণ প্রবাহ স্তে 

তব ন বিদ্াতে। যতোহপাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি ॥ ৬২ ॥ 
অন্এব শ্রীভগণন্তং প্রতি ব্রন্মাদীনাং সযুক্তিকং। 

সত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতো 

ৰ শরীরিণ।ং শ্রেয় উপায়নং বপুও। 

ূ বেদক্রিযােগতপ£ঃনমাধিভি- 

ৰ স্তবাহ্ণং যেন জন? সমীহতে ॥ 

. সত্বং নচেদ্বাতরিদং.ভবে- 

ৃ 
ূ 

সখা ্া্পা্মস্পরপ ও স্্স্_.সপস্্প এপ্প + রং 

৯ শ্বাস. সপ প্র সা ৮ - শশী শি ০ হয পপর জঞ 

তএব প্রাকৃত সন্ত চুদে হইল । এ কারণ মায়ীময় এই 
সত্বাি গুণ প্রবাহ ভোমার নাই । মে হেতু এই গুণএবাহ 

সংসার অক্ানের সহিত সন্বদ্ধ ॥ ৬২ ॥ 
অতএব ভগব!নের প্রতি ব্রন্মাদির সযুক্তক বাক্য যথ৷ 

দশমক্ষনঙ্ধো ২ অন্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে ॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন হে এ্রভে।! আপনি স্থি'তকালে বিশুদ্ধ 
সত্ব রূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনকার সেই দেহ 
দেহিদ্িগের কর্ম ফল দায়ক, অতএব স্থখবহ, যে হেতু সেই 
শরীর যোগে লোকে বেদ) ক্রিয়া, ঘোগ, তপস্যা! এবং সমাধি 
দ্বার] অর্থাৎ চতুর্বিবিধ আশ্রম ধর্ম দ্বারা আপনকার পুজ1 করিম 
থাকেন। আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পুজার অভাবে 

| কন্মফল সিদ্ধ হইতে পারিত না ॥ 

হে ধাতঃ ! এই বিশুদ্ধ সত্ব যদি অ পনকার নিজ শরীর 

জে এতওশরেশ ৮ প্রাপ্ত এ জীন ৭ নদ ৪ 

আজ হল পি পপ. এ হস রস ২ এ সপ ০. 

শি 2. পপ শি শী ৭ আশি এ থপ আর পা পা পপ তারপর সপ 



& 2০৪ 
১. ০ টিউটর উউউউিটিউউউউউসিউউউিউি উট ক ০ 

ভগব€সন্দর্ডঃ | ] ষট্লন্দর্ডঃ | ৫১ ্  

বিচ্ঞানসজ্ঞানভিদাপমার্জনং | 

গুণ পকাশৈরদ্ুমীয়তে ভবাঁন্ ) 

প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি ॥ ৬৩ ॥ 

অয়মর্থঃ | সত্বং তেন গ্রকাশমানত্বাৎ তদভিন্নতয় রূপিতং 

বপুর্ডবান্ শয়তে প্রকটয়তি। কথস্তৃতং সত্ব বিশুদ্ধং | 

অন্যস্তা রজস্তমোভ্যামমিশ্রস্যাপি প্রাকৃতস্বেন জাড্যাংশ- 
শম্পা শি 

ন] হয়, তাহা 1 হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান 

1 কৃত ভেদ নিবৃর্ত হয, তাহ1ও হইতে পারে না, গুণ প্রকাশ 

দ্বারা আপনি সর্বপাক্ষী, পরিপূর্ণ স্বরূপ, এই প্রকার কল্পনাই 

হইতে পারে অর্থাৎ আপনক।র বৃদ্ধা গুণ প্রকাশ পাইতেছে 
আপনিও গুণসাক্ষী, বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া প্রমাতা হও- 

যাতে আপনকার গুণ প্রকাশ হইল এরূপ অনুমান করা 

যাইতে পারে, "আপনাকে পাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। 
পরন্ত শুদ্ধ সত্বগ্মৃত্তির সেবা'করিলে সেবকের অন্তঃকরণ আপন- 

কার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপনকার প্রসাদে অবশ্যই 
সাক্ষাৎ কার ঘটে ॥ ৬৩॥ 

তাৎপর্ধয। শুদ্ধ সত্বের দ্বার! প্রকাশমানত্ব. হেতু তাহ 
হইতে অভিন্ন রূপে নিরূপিত শরীর আপনি প্রকট করেন, 
সেই শরীর কি রূপ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, তাহা বিশুদ্ধ 

সত্ব। ১ইহা বন্দি না বলা! যায়, তাহা "হইলে অন্য সতের রজ 
স্তম গুণবারা অশিশ্র হইলে পাঁকৃতত্ব হেতু, জড্যতাশ সম্বলিত 

/:০ 
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সম্বলি তত্বান্ন বিশে,ষণ শুদ্বত্বং | অন্যস্য রজস্তমোভ্যামমি- 
 শ্রস্যাপি প্রাকৃতত্থেন জাড্যাংশ সম্ঘলিতত্বান্ন বিশেয়েণ 

শুদ্ধত্বং । এতত্ত, স্বরূপশক্তাাত্মত্বেন তদংশস্যাপ্যস্পর্শা- 

দতীব শুদ্ধমিতার্থঃ | কিমর্থং শ্রয়ে। শরীরিণাং স্থিতৌ 
নিজচরণারবিন্দে মনঃ স্থ্র্যায় সর্বত্র ভক্তিস্থখদানস্যৈব 

ত্বদাধমুখ্য প্রয়োজনত্বদিতি ভান? | ভক্তিযোগবিধানর্থ- 

মিতিৎশ্রীকুত্তীবাক্যাৎ ॥ ৬৪ ॥ 

কথন্তৃতং বপুঠ শ্রেয়সাং সর্বেবষাং পুরুষার্ধানাং উপায়নং 

রিনা নিত্যানন্দপরমানন্দরূপমিত্যর্৫থ2 | অতো! 

ূ 

রঃ 
| পদৃক্ত বিণিষ্ট বূপে শুদ্ধি হয় না। আপনার-এই বিশুদ্ধ সত্ব 

। স্বরূপ শক্তির প্রকাশ হেতু ইহাতে জড়াংশেরও স্পর্শ নাই 
। অতএব ইহা অতিশয় শুদ্ধ। যদি বলেন, আমি এই শরীর 

| কেন আশ্রয় করি, ইহার সমাধান করিয়। কহিতেছেন, আপনি 
স্থিতি কালে দেহধারিদিঞ্গর নিজ চরণারবিন্দে মনঃ স্থির 

করিবার নিমিভ্ত এ বিশুদ্ধ সত্ব শরীর গুকটন করেন। যে 
হেতু সর্বত্র ভক্তি স্থুখ প্রকটন করাই আপনার মুখ্য প্রয়ো- 

। জন। কেন না প্রথমন্ন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কুস্তি ঝলিয়া- 
যাছেন, তক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি জন্ম গ্রহণ করি- 
যাছ ॥ ৬৪ ॥ | 

কি রূপ বপুঃ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, এ শরীর সমস্ত 
ৃ পুরুমার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিত্য, অনন্থ ও পয়মানন্দ রূপ। 
ৰ অতএব শরীর ও তোমার এই ভেদ নিরূপণ, কেবল আরোপিত 

চি ডঃ 
শে সপ রেপ পল রন পপ্প-এচ »- পট “০ রর পারা. স্৬--  ২৬০০৬ রা ৯৯ রর রাজ জর 

পপ. আসত, রাস এ. 
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বপুষস্তব চ ভেদনির্দেশোইয়মৌপচারিক এবৈতি ভাবঃ। 

অতএব যেন বপুষ। যদ্বপুরালম্বনেনৈব জনস্তবাহণং পুজাং 
করোতি। কৈঃ সাধনৈঃ বেদাদিভিস্ত্দালম্ব কৈরিত্যর্থঃ | 
সাধারগৈস্্র্পি তৈরেব ত্বদহ্ণ প্রার়তাসিদ্ধাবপি বপুষো 
ইনপেক্ষত্বাৎ। তাদৃশবপুঃ প্রকাশহেতুত্বেন স্বরূপাত্মকত্বং 

স্প$য়ন্তি ॥ ৬৫ ॥ 

হে ধাতশ্চেদ্যদি ইদং সত্বং যন্তব নিজং বিজ্ঞ।(নং অন্ুত্তবঃ 

তদাজ্সিক। স্ব প্রক।শতাঁশক্তিরিত্যর্থ | তন্ন ভবে তি তু 

অজ্ঞানভিদ! স্বপ্রকাশস্য তবানুভব গ্রক'র এব মার্জনং 
শুদ্ধমবাপ। সৈব জগতি পর্যবসীয়তে নতু তবানুভব- 

মাত্র । কারণ যে বপু' দ্বারা ভার্থাৎ বপু আশ্রয় করাঁতেই জন- 

সকল তোমার পূজা করিয়া থাকে | যদি বলেন কি কি মাধন 
দ্বারা আমার পুজা করে, তাহার উত্তর এই , তৃমি যাহাদের 
আশ্রম হইয়াছ সেই বেদাদিদ্বারা পুজা করিয়া থাকে। সাধা- 

1 রণ রূপে অর্পিত হইলেও তোমার অঙ্চন এাঁয় সিদ্ধ হয় সত্য, 
তাহা হইলে শরীরের অপেক্ষা করিত না ।.এঁ প্রকায় বপুর 
প্রকাশ করণের হেতৃতেই এঁবিশুদ্ধ সত্বের শ্বরূপ্।আ্মকই স্পট 

ৰ হইল ॥৬৫ ॥ 

| হছে ধাতঃ! যদি এই যে সত্ব তোমার নিজ বিজ্ঞান 
( অনুভ? ) স্বপ্রকাঁশত। শক্তি না হইত, তাহা! হইলে অক্জান 
ূ কৃত ভেদ দ্বারা স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অনুভব প্রকারেই 

শুদ্ধি গ্রাপ্ত হইত না । জগতে সেই অজ্ঞান কৃত ভেদই পর্যব 

রী হা তি লিট কারের ০৩ পি শত ৩৩ ২ পপ পিসি পিপাসা ৮ পিস পাশ পিস সপ তি 27-55৩5০০ পা 
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 লেশোপী শর্থঃ। ননু প্রাকৃত সত্ব গুণেনৈধ তবতু কিং 
নিজেনেতাাহ। প্রীকতগুণ প্রকাশৈর্ভবান কেবলমন্তু 
মীয়তে নত সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ | অথবা । তব বিজ্ঞান- 

রূপং অজ্জঞানভিদায়া অপমার্জনং চ যন্নিজং মত্বং তদযদি 

ন ভবে নাবির্ভপতি তদৈব প্রাক তসত্বাদিগুণ প্রক।শৈ- ! 

ভবাননুমীয়তে ত্বন্নিজনত্বাবির্ভাবেনতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত। 
এবেতার্থঃ ॥ ৬৬ ॥ 

তদেব স্পষ্উযিতৃং তত্রানুমানে দ্বৈবিধ্যমাহুঃ যস্য গুণঃ 

প্রকাশত ইতি । অস্বরূপভূতস্যৈৰ সত্বাদিগুণস্য ত্বদবা- 
পপ স্পা এ টপস আপস স্পালা পা শশী শি শিস শশী পি লাপস্সিসপীকি পশিী শী দা অপি সস সপ সস 

সিত হইত, তোমার অন্ুুভবেয় লেশ মাত্র হইত না ॥ 
যদি বলেন গ্রাকৃত সত্ব দারাই আমার অনুভব হউক, 

নিজ সত্ব খারা কি হইবে এই বিষয় বলিতেছেন । গাঁকৃত গুণ 

সকলের প্রকাশ ছারা তুমি কেবল অনুমানের বিষয় মাত্র, 
ভোমাকে সাক্ষাৎ করিতে .পারাযায় না। অথবা তোমার ; 
বিজ্ঞানরূপ ও অজ্ঞানভেদের অপমার্জন যে নিজের সত্ব তাহা 
যদি আবিভূতি না হইত তাহা, হইলে প্রাকৃত সত্বাদি গুণ সক- 
লের প্রকাশ দ্বারা তুমি অনুমিত হইতা, তোমার নিজ সত্বের 
আবির্ভাব দ্বারা তুমি সাক্ষাৎকৃত হও ॥ ৬৬ ॥ 

ইহাই স্পন্ট করিশার নিমিও তদছ্িয়ক অনুমানে ছুই 
প্রক'র দেখাইতেছেন। যাহার গুণ একাশ হয়-অথবা যাহার 
দ্বার গুণ প্রকাশ হয়। যাহ! স্বরূপ ভূত নহে এমত হঙাকত 
| সত্বাদি গুণের তোমার অব্যভিচারি সন্বন্ধিত্ব মাত্র দ্বারা কিন্ব। 

ল্ৎ 

ৃ | 
। 
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ভিচারি স্বস্ধিত্বগা ত্রেণ বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমনৈতামাত্রেশ 

ব৷ ত্বল্লিঙ্গত্বমিত্যর্থঃ | বখ! অরুণোয়ন্য সুর্ধ্যোদয় সামিধ্য- 
লিঙ্গত্বং যথ! বা ধুমস্তাগ্লিলিঙগত্বমিতি তত উভয়থাহপি 
তব সাক্ষাৎকারে তস্থ সাধকতমত্বাভাবে যুক্ত ইতি 

ভাঁবঃ। তদেবমপ্রারুতসত্বস্য তদীয়ম্বপ্রকাশতারূপত্তং 

ষেন স্বপ্রকাশদ্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিত 

অন্রষে বিশুদ্ধদত্বং নাম প্রারুতমেব রজস্তমঃুন্যং মত্ত 

তৎ কার্ধ্যং ভগবদ্দিগ্রাহাদিকং মন্যন্তে তেতু ন কেনা- 

প্যনুগৃহীতাঃ ॥ ৬৭ ॥ 

রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃপ্রশীস্তম্বভাবন্য সর্াতরোদাসীনতা- 

তোঁমার প্রক।শামানতামাত্রদ্বারা তোমার স্বরূপ প্রকাশ 

হয়, অরুণোদয় যেমন সুর্ধোর্দয়ের সামিধ্য প্রকাশক, অথব। 

ধূম যেমন অগ্নির প্রকাশক, ঘেই হেতু উদয়প্রকারেই 

তোমার সাক্ষাৎক।র বিষয়ে প্রারুতগুণের উত্তর সাধকত্বের 

অভাব যুক্ত বটে ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকারে অপ্রাকৃত সত্বের 
ত্বদীয় স্বপ্রকাশরূপত্ব হইল, উহার দ্বার! স্বৃপ্রকাশ তোমার 

। সাক্ষাৎকার হুইয়! থাকে, এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল'। 

এ স্থলে যাহার! বিশুদ্ধ সত্বকে প্রারত রজক্তমশূন্য জ্ঞান 
করিঘ1 তাহার কার্য্যরূপে ভগবদ্ধিগ্রহাদিকে বোধ করেন, 
তাহার কাহারও নিকট অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না॥ ৬৭ 

'রজঃসম্বন্ধের ,অভাবনিমিত্' স্বতঃসিদ্ধ শাস্তম্বভাবের 

4০ বট... ০ 
(২৯ |. 
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টিসি উন রঃ বর টিটি টি । সপ সস“ (গার (ররর 

কৃতিহেতকোস্তল্য ক্ষোজাসম্তাবাৎ [বিদ্যাময়ত্বেন যথা 

বস্হিতবস্ত প্রকাশিতামাত্র ধন্মত্বাতৎ। তদ্য কল্পনাস্তর।- 

যোগ্যত্বাচ্চ। তছুক্তমপি অগোচরস্ায গে।চরত্বে হেতুঃ 

প্রকৃতিগুণঃ সত্বং । গোচরপ্য বনুরূপত্ত্বে রজঃ। বহুরূপস্য 

তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরোদ।ীনত্তে মত্বং। 

উপকারিত্বে রজঃ। অপকারিত্বে তমঃ। গে।চরত্বাদীনি 

স্থিতিস্ষ্টিনংহারাঃ, উধাসীনত্বা দানি চেতি ॥ ৬৮ ॥ 

অথ রজে।লেশে তত্র মন্ত্যব্যে বিশুদ্ধপদ বৈয়র্ধ্যমিত্যলং 
পপ পপ পপ লা পাট 

সর্বত্র উদাসীনতা আকৃতি হেতু, সেই সন্ত্বেপ ক্ষোভ অসম্ভব 

হেতু, জ্ঞানময়ত্ত প্রযুক্ত, ষখ।বস্থি বস্ত প্রকাশ মাত্র ধর্শা হেতু | 
রী | 

1 এবং তাহার কন্পনাস্তরের অযেগ্যত্ব প্রযুক্ত ভগবদ্বিগ্রহ।দির ূ 

গুণকাধ্যত্ব সম্ভব হয় নাঁ॥ 

অতএব উক্ত হইয়াছে 
অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়ে গ্ররুতির সত্বগুণ হেতু, 

প্রত্যক্ষের রহুরূপত্ববিষয়ে রজোগুণ হেতু এবং বহুরূপের 

অন্তর্ধানব্ষিয়ে তমে।গুণ হেতু, তথ। পরস্পর উদাসীনত্ব 

বিষয়ে সত্বগুণ, উপকারিত্বিষয়ে রজোগুণ এবং অপকারিত্ব- 
(ব্ষয়ে তম়েগুণ। গেচরত্বাদ অর্থাৎ গোচরত্ব, বহুরূপত্ব ও 
তিরোহিতত্ব, অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে উদানীনত্ব, 
উপকার্িত্ব ও অপকারিত্ব জানিতে হইব ॥ ৬৮ ॥ 
অপর এ সত্বেরজোগুণের লেশ আচে ব'লয়া যদি মানা যায় 

পি ০ সপ সস পলা শি ০ শসা আহ ্প উট মস জপ ্ পাও কস 



ভগবৎস্দর্ভঃ। ] . যট্সন্দর্ভঃ। ৫৭ 
পপ ++ পপ ০৭৯ পর এ এ ০. পক বস পশাশীশ্প্পীী শন শী ৯ 

তম্মতরজে ঘট প্রঘট্রনয়েতি ৷ পান্োত্তরখণ্ডেতু বৈকুঠ- 

নিনূপথণে তম্য সত্বপ্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফটমেব দর্শিতং | যত 

উত্ঞং প্রকৃতিবিভূতিনর্ণনান্তরং ॥ 

এবং প্রাকৃতরূপায় বিভূতেরূপমুন্তমং | 

ত্রিপাদ্িভূতিরূপন্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি | 
গ্রধানপরমন্যে|ন্বোরন্তরে বিরজানদী। 

বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রআবিতা শুভ! । 
তম্যাপারে পরব্যোম ভ্রিপাস্ভতং সনাতনং। 

অমুতং শ।খতং নিত্যমনন্তং পরমং পদ্দং । 
০০ স্প্রপাশিসাপাপাশাশিশিটা। পপর পা এ ০৯ পপ স্পাস্পিশীশ শিসীশীশপীশ তিশা সস শী সপ শিস সপ্ন 

তাহ! হইলে বিশুদ্ধ পদের ব্যর্ঘত1 হয়, অতএব এ মতম্বরূপ 

রজে।ঘটের চালনায় প্রয়োজন নাই । 

পদ্মপুর।ণের উত্তরখণ্ডে বৈকুগনিরূপণে এ সত্বের অপ্র।- 
কৃতত্ব স্পন্টই দেখ।ইয়ছেন, যে হেতু তাহ! প্রকৃতিবিভূতির 
বর্ণনের পর উক্ত হুইয়াছে। 

পা্ববতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন, হে পর্বতনন্দিনি ! 
এইত প্রাকৃত বিভূতির অত্যুন্তম রূপ বর্ণন করিলাম, এখন- 
ত্রিপাদ্িভৃতির রূপ বর্ণন করি শ্রবণ কর। 

প্ররূতি ও বৈকুগ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র. বিরজ। নামে 
নদী আছেন, উহ! বেদাঙ্গ ঘণ্ম জনিত জলসমুহে প্রআবিত, 
উহ্ারই পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুগ, তাহা! ভ্রিপ।দরূপ, 

সনাতন, অমুত্ত, শ।খত, নিত্য, অনন্ত) পরম পদ, শুদ্ধনত্বময় 
অলৌকিক, অবিনশ্বর ও ্রন্মের গরমপদ ইত্যাদি । প্রসঙ্গা: | 

& মি 



৫৮ ষট্সনদর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

এপ এ উপর, পাত 

' শুদ্ধসতৃময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রন্মণঃ পদমিত্যাদি। 

তর্দেত সমাপ্তং প্রাণগ্লিকং গুদ্ধসত্ব বিবেচনং ॥ 

অথ প্রবর্তৃতে ইত্যাদি প্রকুতমেব পদ্যং ব্যাখ্যায়তে ॥ ৬৯ 

ননু গুণাদাভাবামির্বরবিশেষ এবাসো লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র 

বিশেষন্তসাঃ শুদ্ধপত্বান্সিকায়াঃ স্বরূপানতিরি ক্তশক্ে- 

রেব বিলনরূপ ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি 

হরের্িতি । স্থরাঃ সত্বপ্রভবাঃ অস্থরঃ রজন্তমঃপ্রভবাঃ তৈ 

রর্চিতাঁঃ | তেন্থ্যোহহন্তিমা ইত্যর্ঘঃ | গুণাতীতত্বাদেবেতি 

ভাব ॥ ৭০ ॥ 

তানে বর্ণয়তি শ্যামাবদাত ইতি। শ্যামাশ্চ অবদাতা 
০ তি -৭-ীশিশশিত পা ৩ শপ পপ ররর ৮” ররর রর». 

্বীন প্রাপ্ত রা এ শুদ্ধপত্রের ব্চার সমাপ্ত হর | এক্ষণে 
দ্বিতীয় স্কন্ধের প্প্রবর্তৃতে” ইত্য।দি প্রকৃত পদ্যের ব্যাখ্য। 
করি ॥ ৬৯ ॥ 

অহে ! গুণাদির অভাব হেতু এই বৈকু্লোক নির্বিবশেষ, 
যদি এরূপ আশঙ্ক! কর, তাহাতে বিশেষ এই যে, সেই শুদ্ধ- 

'সন্বাক্মিক।র অর্থাৎ স্থরূপের অনণতিরিক্ত শক্তিরই বিলাস রূপ 
ইহাই প্রকাশ করত সেই বিশেষ দেখা ইতেছেন। “হুরেরিতি” 
বৈকৃষ্ঠস্থ ভগবতপাঁরিষদগণকে সত্বপ্রভব দেবগণ, এবং রজ- 
স্তমঃপ্রতব অস্থরগণ পুজ1 করিয়া থাকেন । অর্থাৎ সেই মকল | 
দেব অস্থর হইতে তাহার! পুজ্যতম, যে হেতু তাহারা সকলেই 
গুণাতীত, অন্তএব সকলেরই পুজনীয় ইতি ভাধার্থ ॥ ৭০ ॥ 

সেই ভগবশপাষদসকলের রূপ কহিতেছেন, দ্বিতীয় 

রা এ... ০৯ সা ৯ শা আপ অন আপ ৯ জর আন পর আত ৪৯ লে 05585575555855555555587552555755 255 
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ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৫৯ 

উজ্জ্বলাশ্চ তে। পীতবস্ত্রাঃ স্থপেশসোহতিস্বকুমারাঃ উচ্মি- 

যন্ত ইন প্রভাবস্তো মণিগ্রবেকা মণ্যুণ্ডমা যেষু তানি 
নি্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাঁং তে স্থবর্চনস্তজ- 

ম্বিনঃ ॥ ৭১ ॥ 

প্রবালেতি। কেহপি তেভ্যঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ববন্ত্যো 

হন্যে প্রবালাদিলমবর্ণ। | পুনরপি লোকং বর্ণয়তি ভ্রাজি- | 

ফুতিরিতি | শ্রীর্ঘতরেতি শ্রী স্বরূপশক্তিঃ রূপিণী তৎ- 
প্রেয়পীরূপা মানং পুজ।ং বিভূতিভিঃ স্বসখীরূপাঁভিঃ | 

প্রেঙ্থ আন্দেেলনং শ্রিত। বিলাসেন। কুস্থমাকরে বসম্ত- 
পো পর আপ - পাপন ০০০ ৮ পাপ শপ ঢা জপ জপ ০ পপ ৭. সপ 

স্কন্ধে ৯ অপ্য।য়ের “শ্যামাবদাতাঃ» এই ১১ শ্লেকের তাৎ- 

পর্য যথা ॥ 
উাহ!র। উজ্জল শ্য।মবর্ণ, পীতবসন পরিধান, অতি শকুমার 

অতান্ত প্রভাশালী, উত্তম উত্তম মণিযুক্ত পদকে দেদীপ্যমান 
এবং সকলেই তেজ্বী ॥ ৭১ ॥ 

“প্রবালেতি” ফাহারা ভগবগুসারপ্য লাভ করিয়াছেন 
উ।হ।দিগের হইতে অন্যান্য বৈকুণস্থ ব্যক্তিগণের বর্ণ প্রবাল, 
বৈছুর্ধ্য ও মৃণালের তলা ॥ . 

পুনরায় বৈকুগ বর্ণন করিতেছেন:। 
কপ্রীর্যত্রেতি” যে স্থলে স্বরূপশক্তিম্বরূপা ভগবৎ প্রেয়সী 

লন্ষনী স্বীম সথীগণের সহিত ভগবানের পুজা করিতেছেন, 
কিন্তু বলন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানা প্রকারে গুণগান 
করতে এ লক্ষমীকে যেন ক্রীড়া নিবন্ধন আন্দোলন আশ্রয় 
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৬ ষট্লন্দর্ডঃ| .. [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 
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পপ আপ উস 

[স্তদনুগ জমর।প্তৈবির্বিবিধং সি স্বয়ং প্রিমস্য হরেঃ 
কর্ম গায়ন্তী ভবতি ॥ ৭২ ॥ 

দর্শেতি তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছব্দানাং বিশেষ্যং 
অখিলনাত্বতাং মর্ববেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণ।ং প্রতিং 

শ্রিয়ঃপতিধজ্ঞপতিঃ  গ্রলাপচ্িপিমিতপত্কিলোকপত্ি- 

ধরপতিঃ। পতি গতি শ্চান্ধক বৃষ স।ত্বতাং গুমী- 

* দতাং £ম ওগনান্ সতাংপতিরিত্যেতদ্বাকামন্বাদিত্বাৎ। 

প্ীভীগবতমতে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্তেন প্রতি পাদ- 

করিতে হইয়াছে, পরস্ত তিনি স্বয়ং আত্মধিয় হরির ক্ীত্তি 

| গানকরণে শ্ণকালের জন্যও ক্ষাস্তা নছেন ॥ ৭২ ॥ 

“দদর্শেতি” তত্র এই শব্দে সেই বৈকুগলোকে, পূর্বেবে যে | 
1 সকল যৎ শব্দ হইয়াছে, তত্র শব্দ মেই পকল শব্দের: 

বিশেষ্য / অখিল সাত্বতনকলের অর্থাৎ সমস্ত যাঁদববীর-। 

দিগের পতি ॥ 

দ্বিতীয় স্বদ্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের গতি 

গুকদেব কহিয়।ছেন, তিনি লক্ষ্মীর পতি, যক্কপতি, প্রজাপতি 

বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, তথা অন্ধক, 
বৃষ ও সাতৃতগণে গমকল আপদপময়ে রক্ষক এবং 

পতি। আর তিনি সাধুদিগের পতি, দেই ভগবান আমার 
প্রতি পসঙ্গ হউন । এই ব!ক্যের সম্বাদিত্বহেতু গ্রীতাগবতমতে 

সীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবস্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে এইহেতু । অপর 
[এর 
1 ০ ০০০ এ. ০০. সহ, ৫ 

ও নদ 

৪2 
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পি. বু 
ভগব€ুসন্দর্ভঃ| ] ষটসন্দর্ভঃ। ৬১ 

সা সিরা ররর পাপ, “রা 

রিষাগাণতাৎ । যট্চৈকদনন্তরং ব্রহ্ষণে চতুঃক্লো কীরূপং 
ভ।গনতং শ্রীন্ছগবতো পদিষ্টং তব্রচ। 

পুর! মযা প্রোক্জমজায় নভ্যে 

পদ্মে নিমঞয় মমাদ্র্গে। 

জ্বানং পরং মন্মহিমাবভাঁসং 

যং শৃরয়ো! ভাগবতং বদন্তি ॥ 

ইতি তৃতীয়ে উদ্ধবং প্রন্তি প্রীকৃষ্ণবাক্যানুলারেণ ॥ ৭৩ ॥ 

যে! ব্রহ্মণং বিদধাতি পুর্ববং 

0 ঘবিদ্যান্তাস্র গ।পয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। 
সপ, সস এ ০৭৪০৯ পপ ১ সপ ২ প্ +- +৯- শি প্পেপেস্পািশ ও শাপীপপস্পাশ শপ পপ পপি শি প্রজা 

ইহার, পরে বিতীযস্কঙ্গের ৯১ অধ্যায়ে ২৯ হইতে ৪ শ্লোকে 

শ্লীভগব।ন্ ব্রন্ম।কে ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন। 

তৎপরে ৩ স্বন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লৌোকে উদ্ধবের প্রতি 

শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, হে উদ্ধব! পুর্ন্বে পাস্মকল্পে স্যষ্টির উপ- 

ক্রমদময়ে আমি আপনার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রক্ম।কে 
আত্মমহিম্নপকাশক পরমজ্ঞান কথিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ 
তহাকেই ভগবত বলিয়া থাকেন । এই বাক্যানুসারে সাত্বত- 
পতি শব্দে যছু্দগের পতি শ্রীকুষ্জ ॥ ৭৩ ॥ 

যে পরমেশ্বর গ্রীরুষ্ণ সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়া 
ছেন এবং ভদ্র্থ হুযত্ীণ ও মহস্য*ঘুত্তি ধারণপুর্দক প্রলয় 
পয়োধিজল হইতে গোপাল বিদ্যারূপ বেদগণকে রক্ষ। করত | 
উহাকে উপদেশ করিয়াছেন, দেই আত্ম বুদ্ধি প্রকাশক 



১১১১ ১ পাচ পা পপ টপ পপ পাপা ০০ পাত আর. 
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তং হু দেবমাতুবুদ্ধিপ্রকাশং 

মমুষ্ষ্ার্বৈ শরণমমূং ব্রজেদিতি । 

শ্রীগোলতাপন্যনুসারেণ চ তন্মৈ বোপদেষট ত্বশ্রত্েঃ। 
তদ্ুছোঁবাচ ব্রাহ্মণোহস।বনবরত€ মে ধাতঃস্ত5ঃপরাকান্তে 

গোহইবুধাত গোপবেশো! মে পুরস্তাদাবিবর্ভূবেতি শ্রীগো- 

পালত।পনানুসারেণশৈব কচি কল্পে গ্রীগোপালরূপেণচ 

স্যষ্টাদাবিমেব ব্রহ্গণে দর্শিতনিজরূপতাৎ তদ্ধা্ে। 
মহাবৈকুণত্বেন স্ীরুষ্সন্দর্ডে সাধযিষামা পত্বচ্চ দ্বার কায়াং 

০ ররর প্র ১. _ সপ, ২, 

দেবকে সোক্ষার্থী হইয়া আর করিবেক, পা রিরালরীর 

অনুসারে সেই প্রীকৃ্ণ ব্রক্মাকে কহিয়াছেন এই শ্রুতি 
'আছে। 

“তদুহে।বাচ ব্রঙ্গললনং চরতে। মে ধ্যাতঃস্ত তঃ পরা দ্বান্তে 

সোহবুধ্যাত গোপবোশো মে পুরুষ? পুরস্তাদাবিবভূব” ॥ 
ব্রহ্মা সনকাদিকে কহিলেন পুভ্রগণ ! এই যে আমি বর্ত- 

মান আছি, আমার পুর্ন পরাদ্ধকাল আমা! কর্তৃক পরব্রহ্ধ 
শরীর ধ্যাত ও স্তুত হয়েন, পরে ব্রাঙ্গী নিশার অবসান হইলে 
সেই গোপবেশ পুরুষ ফোগনিড। হইতে উত্থিত হইয়া আমার 
অগ্রেআল্ভূতি হঈয়াছলেন। 

এই গোপালাপনীর অনুলারেও কেন কল্পে প্ীগেপাল 
রূপে ন্যষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রল্নাাকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিনে 
এই হেতু সাত্বতপতি শব্দে যছুনীরদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাম মহাবৈকৃণ, ইহ! কৃষ্ণ সন্দর্ভে স্থাপন 

১৭ ₹ 
সিএ ০৯৯ দীপ” “৯৯. ক ক সত এ আপা আক উড অপ ০ আত 5১০ 

$ 
০৯ সক শা পিস ও সে পপ, শপ সপ পম এচা, ১ পরল সসঠ (৭৪ ২০৯-০ ৮ অউট পন ৮ এ এপ আর ০0২০ উড এব এ 
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| গ্ 
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প্রাকট্যাধপরে শর তহ্থনন্দনন্দাদিস।হচর্ষেণ , শ্রীপ্রবল- 

দম্বোহপি জ্্রেয়াঃ। 

যথোক্তং প্রথমে ॥ 

স্থনন্দনন্দশীর্ষণ্য! মে চাম্যে সাহৃতর্ধভা ইতি ॥ ৭৪ ॥ 
ভৃত্যপ্রস।দেতি দৃগেবাঁদন ইব দ্রস্টগাং মদকরী যদ্য তং। 

চতত্রঃ শক্তয়ো ধর্্মাদ্য।ঃ। পাগ্মোন্তরখণ্ডে যোগপীঠে 

ত এব কথিতা: । ন বহিরঙ্! অধন্মদ্য। ইতি । তথাহি। 
৮ ৯ পল শপ আপস ৬১ এ 

শর ০ পপ 

করিব। দ্বারকায় প্রকটলীলা কালীন শ্ীন্দাদির সাহচর্য্য 

হেতু প্রবল প্রভৃতিকেও জানিতে হইবে ॥ 

এই বিষয় প্রথম স্বন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে উক্ত 
হইয়'ছে যথ1। 

স্বনন্দ নন্দ প্রতৃতি যে কেহ লাত্বত শ্রেষ্ঠ, ইহারা ত 
সকলে কুশলে আছেন ? ॥ ৭৪ ॥ 

“ভৃত্য প্রসাদেতি” দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ আধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের 

তাৎপধ্য এই ঘে। তাহার দৃষ্টি যেন দ্রষ্টাদিগের আসব তুল্য 
হর্ষকারী দেখাইতেছে এবং বক্ষঃস্থলের াসাগে ববর্ণরেখ! 

রূপ লক্ষী দ্ব।রা অপঙ্কৃত ॥ 
“অধ্যাহ্শীয়েতি” ২ স্যঙ্্রের ১৭ প্লোকের রি 

ধর্ম।দি চাঁরিটী শৃক্তি | পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে যোগপীঠে এ 
চারিটীই কথির্ত হইয়।ছে, অধর্পাদি বাঁদরঙ্গ কথিত হয় নই ॥ 

| উক্ত বিষরের এম!ণ থা ॥ 

্ 7 জগ 
| ৩০ | 

সি শপ - লস রর আর এর হরর সে পে এরপর ০ নর হাত এ রাত. সস এ পার এরর, 

ৃ 

শ্রিয়। বক্ষোবামভাগে ম্বর্ণরেখাকারয়া। অধ্যার্হঘনীয়েতি ' 
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রি : ১৫ 
শর ৬৪ ষট্সন্দর্ডঃ। [ ভগবৎসন্দর্ডঃ। 

শপ সী সা পপ পপ ০০ পা পপসপ্ সপ আজ 
পপ ০ 

ধর্পভ্।নতধৈশ্বর্যনৈরাগ্যে  পাদবিগ্রহৈহ।  খগযজুঃ 
সমথর্বাণরপৈনিত্যিং বৃতং ক্রম।দিতি। সমস্তান্তস্তথ। 

শব্দপ্রয়োগন্ত্্বঃ | ষেড়শশকয়শ্চগ্ডাদ্যাঃ ॥ ৭৫ ॥ 

তথাঁচ'তত্রৈব ॥ 

চগ্ডদিদ্বারপালৈস্ত কুমুদাদ্যৈঃ স্থরক্ষিতেতি । নগরীতি 
পর্বেবেণ!ম্বযঃ | তেচ-_ 

চগুপ্রচণ্চো প্রাগদারে যামে ভদ্রস্ভদ্রকৌ। 
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধতৃবিধাতরো | 
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণুরীকোহথ বামলঃ | 
শহ্ুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সযুখঃ সত পতি্ঠতঃ | 
এতে দিকৃপতয়ঃ প্রেক্তাঃ পুর্ধযা মন্ত্র সুশে।ভনে ইতি ॥ 

এপ সা শশী শি শিপ পপ? পপ পা পাপ পপ ক আরজ পপ সাপ সস নর পা ৯ শিপ সত পপ এ, হা 

খকৃ, যজুঃ, সাম ও অথন্নি রূপ পাদ পিএ) ধর্থা, জ্ঞান, 
এশ্বর্ধ্য এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমাস্থয়ে নিত্য আবৃত | প্ধর্শাজ্ঞ।ন- 
তখৈশ্ডর্জয৮ এইস্থলে সমাসান্ত তথাশব্দের প্রয়োগ আর্ধ। 
চগু।দি ষোড়শ শক্তি ॥ ৭৫ ॥ 

এঁ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে | 
চণাঁদি দ্রপাল ও কুমুদার্দ (দকৃপল দ্বারা এ বৈকুণ্ঠ- 

পুরী স্ুন্দররূপে রক্ষিত হুইয়! রহিয়াছে । 
এ নকল 'দ্বারপালদিগের মধ পূর্ব দ্বারে ৮, প্রচণ্ড, | 

দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র স্থতদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয় বিক্রয় এবং উত্তর 
দ্বারে ধাতা ও বিধাতা ছারপাল অবশ্থিত । 

অপিচ কুমুদ) কুমুদ।খা, পুগুরীক, বামশ, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্ব- 
নেত্র, স্থমুখ ও স্থপ্রতিষ্টিত, এই আট জন এঁ মনোহর বৈকুণ- 
ঁ। ৬ 

রত স-.৯ ৪৯৯-৩ চক নেসা 



টি : ্ 
ভগবত সন্দর্ডঃ। ] ষট্ন্দর্ডঃ ৬৫ 
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কুমৃদাদয়স্ত দে দ্াবাগ্নেয়াদিদিকৃপতয় ইতি শেষঃ ॥ ৭৬ | 
পঞ্চশক্তয়ঃ কৃর্মীদ্যাঃ ॥ 
তথাচ তত্রৈব | 
কুম্মশ্চ নাগরাঁজশ্চ বৈনতেয়ন্ত্রযীশ্বরত | 
ছন্দাংসি সর্ববমন্ত্রাশ্চ পীঠবত্বমাস্থিতা ইতি 
্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণং। তদ্য ছন্দোমযত্বা । 
যদ্যপুভ্তরখণ্ডবচনং তৎ পরম্ব্যোমপরং তথাঞ্$পে তৎ- 

সাদৃশ্যাগমাগমাঁদি প্রসিদ্ধেশ্চ | শ্রীকৃষ্ণ যোগপী ঠমপিচ 

তদ্জজ্বেযং। অত্র মোড়শ শক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকষ্ে এব 
ও্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাছুদাহরিধ্যমাণ প্রভাসেখগুচনাৎ 

্ 

পুরীর দিকৃপাল। অর্থাৎ কুমুদাদি দুইটা করিয়।'অগ্রি কোণা- 
দির দিকৃপতি হুইয়াছেন ॥ ৭৬ ॥ 

এঁ পদ্মপুরাঁণের উত্তরপণ্ডে ॥ 

কুর্ম, নাগরাজ, দেবাধীশ্বর গরুড়, ছন্দ ও মন্ত্র সকল পীঠ- 

রূপে অবস্থিত | ব্রয়ীশ্বর এই পদটী গরুড়ের বিশেষণ, যে হেতু 

| তিনি ছন্দোময় । | 

যদিচ পদ্মপুরাঁণের উত্তরখণ্ডের বচন এ পরব্যোম অর্থাৎ 
বৈকুষঠপর, তথাপি তৎসাদৃশ্য আগমাদি প্রসিদ্ধ হেতু শ্রীক্ক- 
ফের যোগ্পীঠকেও সেই রূপ জানিতে হইবে । এস্থলে সাক্ষাৎ 
্রীকৃষ্ণেরই ষবলটা শক্তি, পরে কুষ্ণসন্দর্ডে এভানখণ্ডের 

যে বচন উদাহরণ দেওয়া হইবে দেই ধচন প্রযুক্ত শ্রুতা, 
57 হী 



্পসীস্পিস্প্পসী দাপট সপপাস্পস্তি ০ পপ পাস্তা তি 

$ 

শ্পীপস্প্পীশীতি 

প্র প্রা... এ পন ও ৫৮ _- সপ স্টপ শি পপি আপ নিস্পাপ আত 

ষট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 
$_..--- শপ স্পি প আআ শি টা ৮০ সপোশা শী শিট শীত শিশাপীশপ পাটি শী শিিপিরেী ৭ পি আস সপ আপস ৭ পি ক পাস পা সি পপ ০ ৮ পপ ক সপ 

শ্রতালন্বিন্যাদয় এব বাজ্ঞেয়। ইতি ॥ ৭৭ ॥ 

স্বৈঃ স্বরূপভূতৈ রৈশ্বর্য্যাদিভিযুক্তং। ইতরত্র যোগখিষু 
অঞ্রবৈঃ আগন্তকনশ্বরৈঃ | ততপ্রসাদাদেব কদাঁচিভতদা- 
ভাসরূপতয়ৈন প্রাপ্ৈরিতার্থঃ | স্বক্বরপ এব ধামনি 
শ্রীবৈকুণে রমমাণং অতএবে্করং | কথমপি পরাধীন- 
সিদ্বত্বাভাবাৎ ॥ ৭৮ ॥ 

তদ্দশীনেতি । যৎ পদান্থুজং পারমহ"স্যেন পথাধিগম্যত 

ইতি সচ্চিদ।নন্দঘনত্বং তদ্য ব্যনক্তি। ত্বং শ্রীয়মাণমিতি 

তং ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভামে | এ/জাবিসর্গে কার্যে নিজস্য 
৪ শশী শশী তত ০ "পাশাপাশি ০ 

আলক্মিনী এ গুভূতি শক্তি সকলকেও জানিতে হইবেক ॥ ৭৭ ॥ 

 পূর্বেবান্ত দ্বিতীয় স্বন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে। 
স্বৈঠ পদের অর্থ স্বরূপভূত এশ্বর্ধাসমূহে যুক্ত, ইতরত্র 

যোগি সকবে অঞ্চব অর্থাৎ আগন্তক নশ্বর এশরধযসকলে 

সম্পন্ন অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহাধীনই কখন তাহ! আভাস 
রূপে প্রাপ্ত হই থাকে । “স্ব এব ধামন্” ইহার অর্থ এই 
যে স্বীয় স্বরূপভূত বৈকুধামেই রমমাণ। অতএব তিনি 
ঈশ্বর, কোন ক্রমেই পরাধীন হয়েন না ॥ ৭৮ ॥ 

পতন্দর্শনৈতি” ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে। ধাহার | 
চরণাম্বুজে পারমহংস্য পথদ্বারা গম/ হয়, এতদ্বারা তাহার 
সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রকাশ .করিলেন ॥ 

“তং আীয়মাণমিতি” এ ক্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে। 
রজার কার্যে নিজের অংশস্বরূপ পুরুয়ের শাসনযোগ্য 

রহ 
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শর পারার 

ভগবগ মন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ.। [৬৭ 

স্বাংশভূতদ্য পুরুষস্য শাসনেহহর্ণং যোগ্যং | 

নন্বসৌ পুরুষ এব তমনুগৃহাতু শ্রীভগবতস্তর পরাবস্থাত্বান্তেন 
প্রাকৃতস্থষ্টিকত্রী সংবন্ধোহপি ন সম্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য 
ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ । শ্রিষং তন্মিন্ প্রয- 

বন্তং। যতঃ সোহপি প্রিয়? প্রেমবশঠ | তত্রাপি ওীয়- 
মাঁণমিতি পীতমনা ইতিচ বিশেষণ তদানাং প্রেমোল্লাসা- 

তিশয়দেোোতকং। তং প্রতি ভগবচ্চিহ্ৃদর্শন্মে তস্যাপি 

তত্র শ্রীত্যতিশয়ং ব্যঞ্জয়ুতি ঈষতন্মিতরোচিষা গিরেতি 

করে স্পুনন্নিতিচ। অন্য শ্রীকৃষ্কোপাদকত্বং শ্ীগোপাল- 

ত্রক্মাকে কহিলেন। অহে! ষদ্রি বল, এ অংশস্বরূপ পুরুষই 
্রহ্মাকে অনুগ্রহ করুন, শ্রীভগবান্ নিগুণ তুরীয় পদার্থ, একা- 

রণ প্রাকৃত স্থস্টিকর্তার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা সম্বন্ধ 
নয়, এই আশঙ্কায়, ইহা! তাহার ভক্তবাৎসল্যের আতিশষ্য 
মাত্র, এই বিষয়ে বলিতেছেন শ্রিয়ং” অর্থাৎ এ ব্রহ্মার প্রতি 
অতিশয় তরেমবান্, যে হেতু তিনিও শ্রিয়, অর্থাৎ প্রেমের 
অধীন । তাহাতেও শ্রীয়মাণ এবং প্রাতমনা এই ছুই'টী বিশেষণ 
তৎ কালীন প্রেমের অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। 
ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের আ্বীতিচিহ্ন দর্শনে, ব্রহ্মারও ভগবানের 

. প্রতি. অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, ইষ€ হাস্য বশতঃ 
শোভাশালি বাক্য দ্বারা তথ! হস্তৰাঁর। হস্তম্পর্শ করিয়৷ এই 

1 ছুই পদে বোধ করাইতেছে ॥ 
|: অপর,জীগোপালতাপনীর বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই. 

ূ & রা 

ররর পপ 

চা | 

মি 
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ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ডঃ 

তাঁপনী বাক্যেন দর্শিতং ॥ ৭৯ । মা 

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥ 

তত্র ব্রচ্ম। ভবস্ত যশ্চভুর্বেবেদী চতুমুঃ | 
সজতো ভগবচ্ছক্ত্য তৎকালং কিল চোদিতঃ । 

সিস্যক্ষায়াং মতি্জক্রে পূর্ববসংস্কারসংস্ক তাং । 

দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নানা কিমপি সর্বতঃ | 

উবাচ.পুরতস্তম্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী । 
কামঃ কষ্ণায় গোবিন্দ ডে গোপীজন ইত্যপি। 

ব্রন্গ! গ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন ॥ ৭৯ ॥ 

এপ্প্রকার ব্রহ্মনংহিতাতে ও বর্ণিত আছে ॥ 

ভগবানের নাভি হইতে বে পদ্ম উৎপন্ন হইল তাহাতে 
চতুর্বেদ স্বরূপ চতুম্্ম খবিশিষ্ট ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়।ছিলেন। 
তিনি জন্মগ্রহণ করত তখন ভগবহ-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়! 
পূর্বে যে স্থষ্ি করিয়াছিলেন সেই সংস্কারদবারা সংস্ক্ তা অর্থাৎ 
অভ্যাসপ্রাপ্ত স্থষ্টি করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎ 
কালে কেবল অন্ধকারময় জগৎ ব্যতীত আর কিছুমাত্র 

| দ্রেখিতে পান নাই । 
ব্রহ্মাকে চিন্তিতমনা অবলোকন করিয়া ভগবান্ পরম- 

পুরুষ দৈববাণীতে তাহাকে তাহার পূর্ববোপাস্য উপাসনীয় 
'মন্ত্ররাজ উপদেশ করিলেন । ভো ব্রহ্গন্! “আমি তোমার' 
প্রতি কুপ। করিয়া তোয়ার পূর্ববারাধিভ মন্্র স্মরণ করা- 
ইতেছি, “কামবীজপুর্ধক কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন- 

সাপ পাস তিনি , সি ৬৪ জা মাসির পলা সপ শশী ৮ পপর এ ০ সপ সপ সপ, 0 হি 
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ভগবৎমন্দর্ডঃ। ] ষট্মন্দর্ভ; | ৬৯ 
আস পপ 

বল্লভায় প্রিয়াবন্কেরযং তে দাস্ততি প্রিয়ং | 

তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধিরবিষ্যতি | 

অথ তেপে স স্চিরং আণন্ গোধিন্বমব্যযমিত্যাদি ॥ ২ ॥৯ 

শ্বীশুকঃ ॥ ৮০ ॥ 

অথ সা ভগবন্তাচ নারে।পিতা কিন্তু 1 
তমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপযিতুং প্রকরণান্তরমারভ্যতে | 

তত্র বস্ত্বনস্তস্য শক্তিত্বমাহ ! 

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তত্যস্ত বিশেষণাভ্যামেব শিবর্দং 

| 

| 

সব (৯ সর ৮৮ 

বল্পভায় বহিজাযান্ত অর্থাৎ “বীং কৃষ্ণা গোবিন্দীয়, বন্দীয়.গোপীজন- 

| যল্লভায় স্বাহ।” এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপাসনা কর, ইনি 
তোমার প্রিয় বিধান করিবেন ॥ 

পরম আকাশসন্ভ,ত বাঁকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ 
করিলেন যে, তুমি তপস্ত। কর, তোমার অভিলাধিত ফলসিদ্ধি 
হুইবে। আকাশবাণী শ্রবণানম্তর জগদ্দিধাতা স্থপতি কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিবার নিমিন্ত স্বীয় আসন পদ্মোপরিপউবিষ্ট হইয়। একাস্ত 
ভাবে বহু কাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে আরম্ত করিলেন ॥৮০ 

অনন্তর এই ভগবত আরোপিত নহে," ইহা স্বরূপতৃত, 

অ5ঠএব পুনরায় বিশেষ করিয়। এই মত স্থাপন করিবার নিমিত 
অঙ্গ প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন । 

শ্রীমন্তাথবতের ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে 
শ্রীব্যাসবাক্য যথ! ॥ 

এ“বেদৎ বাস্তবমত্র বস্তু” ইহার শিবদ ও তাপত্রয়োম্ম, লন. 

৯ 

& 

2 পিপি আপ পাপ পাশ পাস লন পিপিপি শত -শিশীাহ পপি শিপন ২১ পপি তিস্তা পিপিপি পাপ পপ শী ৯০ পিসী পনি ০ ০০ দিক, ৮:৮৮ টি লিজ০ ) 

এ চি 

০ ক ্ / .  » 
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পা এ 

- তাগত্কটসম লনমিতি ॥ ৮ ॥ 

শিবং পরমানন্দঃ তদ্দানং স্বরূপশক্ত্যা | তাপত্রয়ং মায়া- 

শক্তিকার্ধ্যং তছুন্ম.লনং চ তষ়ৈবে ত 1১১ শ্রীব্যাসঃ ॥৮১॥ 
তেচ মাযাশক্তিত্বরূপশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়ো- 

বৃত্তিষশ্চ স্বস্গণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্ব্য১। 
তথাপি তামামেকং নিধানং তদেবেতা।হ। 

যচ্ছর্তযো বদতাং বাদিনাং বৈ 

বিবাদসন্বীদভূবো। ভবন্তি 

এই ছুই বিশেষণদ্বারা এস্থলে সেই বস্তর শক্তিত্ব কহিয়া- 

ছেন ॥৮॥ 

শিব শব্দের অর্থ পরম আনন্দ স্বরূপশক্তি দ্বারা তাহাই 
দান করেন। তাপত্রয় শব্দের অর্থ মায়াশক্তির কাধ্য; এ 

স্বরূপশক্তি দ্বারাই উন্মলন করেন ॥ ৮১ ॥ 

সেই মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ, তথা এ 
চুইয়ের বুর্ভিসবলও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় স্বীয় গণে 
বহু হইলেও, তথাপি তাহাদের. একমাত্র সেই ভগবান্ই 
আশ্রয়, এই রিষয় কছিতেছেন | 

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৬ প্লোকে শ্রীপুরুষোত্মের প্রতি 
দক্ষের স্তৃতি যথা ॥ 

ধাঁছার মায়া ও বির্দ্যাদি শক্তিসকল বিঝদকারি বাদি- 
দিগের নিকট কখন বিবাদের কখন ব। সম্বাদের স্থান হইয়। 

পপ এপ আপা 
সপ 

| 

৭ পপ শা ৮ পপ সপ সর আক কল শে সী ও সা পল আজ, ১০ এ ৮ 

ল 
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তল্যমৈ নমোহনন্তগুণায় ভূন্মে॥৯॥ 
স্পন্টং ॥৬। ৪ ॥ দক্ষ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ৮২ ॥ 

তথ ॥ 

যন্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ে। হানিশং পতন্তি 

বিদ্যাদয়ে। বিবিধশক্ুয় আনুপুর্বব্য। | 

তদ্বন্ষ বিশ্বভবমে কমন্তমদ্য- 

মানন্দমান্রমবিকারমহং প্রপদ্যে 1 ১০ ॥ 

আনুপুর্বব্যা স্বর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্তমান! 

বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ)। পরস্পরং বিরুদ্ধপতযোইপি 

থাকে এবং সেই সকল বাদ্িদিগের আত্মাতে মুুমুহুঃ মোদ 

উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত নিয়া 

ভগবানকে আমি নমক্কার করি ॥৯॥ ৮২ ॥ 

উক্ত রূপ ৪ স্কদ্ধে ৯ অধ্য।য়ে ১৬ শ্লেকে ভগবান্ ৃশি- 
গর্তের প্রতি প্রবের বাক্য যথ! ॥ 

অহে। ! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের 
শক্তি বিবিধ প্রকার, মেই সকল বিদ।ার্দি নিরম্তর যথাক্রমে 
ধাহ1 হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রক্গ,'তিনিই এই 
বিশ্বের উৎপাদক, তিনি অখণ্ড, অণাদি, অবিকার এবং আনন্দ- 

মাত্র, অদ্য আমি তীহার শরণাপন্ন হইল।ম ॥ ১০ ॥ 
তাৎপধ্য ৭ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাব, দ্র! স্বীয় বর্গে 

আননুপুর্বিবক বিবিধ শত সকল প্রায় পএস্পর বিরুদ্ধ গতি 

হু 
সরব 

2 
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যন্মিন্ যা শ্রিত্য অনিশং পতন্তি স্বশ্বব্যাপারং কুর্ববস্ত 
॥ ৪ ॥ ৯॥ প্রুবঃ ভ্রীপৃশ্লিগর্ডং ॥ 
তথ ॥ 
সর্গাদি €য।ইস্যানুরণদ্ধি শক্তিভি- 

দুরধ্যক্রিয়াকারকচেতন।তবুভিঃ | 

তল্মৈ সমুক্গদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে 

নম পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে | ১১ ॥ 

অনুরুণদ্ধি করোতি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥ ্রীমৈত্রেয়ো বিছুরং ॥ 

তামামচিন্ত্যত্বমাহ। আত্মেশ্বরোৌহতর্ক্যপহত্রশক্তিরিতি ॥ 
হারার এ, স্পট পিসি সস পাস 

হইয়াও বাহ!কে আশ্রয় করিয়া নিরসুর পতিত হইতেছে 

অর্থাৎ শ্বস্বমব্যাপার করিতেছে ॥ 

উত্ত গ্রকার ৪ ক্কদ্ধে ১৭ অধায়ে ২৮ শ্লোকে মৈত্রেয় 
খধি বিদু-০€ পৃথুর প্রতি পৃথিবীর বাক্য কহিয়াছেন যথা ॥ 

আপনার শক্তিম্বরূপ যে মকল মহাভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, 
বৃদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি ন্মিতি লয় 
করিতেছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার শক্তি অচিন্ত্য, 
আমি. কেবল আপনাকে নমস্কার কার ॥ ১১॥ 

এই(প্লোকে রুণদ্ধি ক্রিয়ার করিতেছেন এইঅর্থ ॥ 
এ সকল শক্তির অচিন্ত্যত্ব কহিতেছেন। 

৩ স্মঙ্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লেকে কপিলদেবের প্রতি 
ভ্রীদেবহতির বক্য যথ|। ৰ 

তুমি জীবসকলের ঈশ্বর, তোমার সংঅ শন্ষি, তৎ 

[4 রী 



1 ভগবধসন্দর্ভঃ। ]  যট্সন্দর্ডঃ। ৭৩ 

১২ ॥ম্পউং ॥ পর 
উক্তং চাচিন্ত্যত্বং শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদিত্যাদে | 
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীত্যাদে। চ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ ৮৩ 
প্রীদেবহূতিঃ কপিলদেবং । 
শক্তিস্তত্ম্বাভাবিকরূপত্বমাহ। 

সত্বং রজন্তম ইতি ভ্রিবিদেকমাদে। 

সুত্রং মহানহুমিঠি প্রবদন্ত জীবং। 
পপ ওত আতপ ৯ 

রি পা পট এ 

"সস 

সমুদায় তর্কের গোচর হয় না ॥ ১২॥ 

্রন্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদে “শ্রঃতেস্ত শুর 
মূলত্বা” এই অষ্টাবিংশতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সগুণ 
নিগুণত্বদি গ্রঃতির অর্থাৎ শ্রবখের বেদোক্ত শব্দই মূল। তথা 
“আত্মনি চৈবং বিচিত্রশ্চ ছি” এই উনবিংশ সুত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে পরমাত্মার শক্তি সকল বিচিত্র, জীবের তদ্রপ নহে, 
এই ছুই সৃত্রে ভগবৎ শক্ত সকলের অনিস্তযত্ব কথিত হই 
য়।ছে ॥ ৮৩ ॥ 

শক্তির এবং ভগব।নের স্বাভাবিক রূপ বলিতেছেন ॥ 
১১ ক্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে নিলি প্রতি 

পপ্ললায়নের বাক্য যথা ॥ | 
৩৭ শ্লেকের তাৎপর্ষ্যে এরূপ অনুভব হইতেছে যে, 

প্রমাণের অবিষয় প্রযুক্ত ব্রহ্ম নাই এই রূপ গপ্রসক্তি হইল, 
অতএব লমাধান পূর্বক কহিলেন, রাজন্! স্থষ্ডির পুর্বেবে এক- 
মাত্র ব্রহ্ম, সত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুগত্মক প্রধান রূপে উত্ত 

[২ ঞ 



৭8 ষট্সন্দর্ডভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ] 
সপ স 

' জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়ো রুশক্তি- 

ব্রক্ষেব ভাতি সদনচ্চ তয়োঃ পরং যহু ॥ ১৩ ॥ 

ব্রন্মেব উরুশক্তি অনেকাত্মকশক্ভিমন্ত।তি এব কারেণ 
ব্রন্ষণ এবস! শক্তি নতু কল্পিঠেতি স্বাভাবিকরূপত্বং 

শক্তের্বোপয়তি ॥ 
তত্র হেতুঃ যত ব্রহ্ম সৎ স্থৃলং কার্ধ্যং পৃথিবাাদিরূপং | 

অসৎ সম্ষমং কারণং গ্রকুত্যাদিবূপং । তয়োবরহরঙ্গ- ৩২ 

বৈভবযোঃ পরং স্বরূপনৈভবং শ্রীবৈকুঠাদি রূপং । 
তটন্থবৈভবং শুদ্ধলীবরূপঞ্চ । অন্যথা! তত্তদ্তাবাপিদ্ধিঃ | 

হয়েন, পরে-তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়!শক্তি দার! মহান্ বলিয়! উক্ত 
| হুয়েন, ততপরে আঅহঙ্কারাত্মক জীন রূপে কথিত হয়েন, যে 

, হেতু মেই উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্ধ্য করণ এবং তছুতয়েরও 
কারণ হয়েন ॥ ১৩ ॥ 

_ ভাতপর্য্য । ব্রহ্মই উক্তশক্জি অর্থাৎ অনেকাত্মক শক্তি- 
বিশিষ্ট হইয়! প্রকাশ পাইতেছেন। এব শব্দ প্রয়োগদার! 
ব্রন্মেরই সেই শক্তি, উহ কল্পিত নহে। এতদ্বারা শক্তির 
শ্বাভাঁবিকরূপত্ব বোধ করাইতেছে ৷ তদ্বিষয়ে হেতু এই যে। 
যে ব্রন্ধ, সৎ অর্থাৎ স্থূল পৃথিবী প্রতি কার্য্যরূপ। এবং 
অল অর্থাৎ সঙ্গম প্রকৃতি প্রভৃতি কারণরূপ, এই ছুই বহি- 
রঙ্গ বৈতবের পর অর্থাৎ স্বরূপবৈভব শ্রীবৈকু্ঠাদ রূপ । 
তথ তটস্থ বৈভব শুদ্ধ জীবরূপও হয়েন। তাহা না হইলে 
অর্থাৎ এ সকল ব্রহ্মনাঁ হইলে সেই সেই' ভাবের সিদ্ধি 

হইত না। যদি বল সেই দেই ভাবের রপ কি? এই প্রশ্শে 



আনি 

ভগবৎসন্দর্ভঃ। ]  ষট্সন্দর্ভঃ | ৭৫ 

কিংরপতয়! ততব্রপং তত্রাহ ॥ জ্ঞানক্রিয়।৫ফলর্দ 

তয়া। মহুদাদিলক্ষণন্ানশক্তিকূপত্বেন সুত্রা্দিলক্ষণ- 

ক্রিয়শক্তি রূপত্বেন তকমা ত্রাদিলক্ষণার্থরূপত্বেন। প্রকৃতি- 
লক্ষণতত্তৎসর্ব্বৈকারূপত্বেন তয়োঃ পরং। তত্র ফলং 

পুরুষার্থস্বরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্ত ।তিদমুগত- 

্বাচ্ছদ্ধগীব।খাং চিদ্বস্ত চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়াদি রূপে- 

শোরুশক্তিত্বং ব্যজিতং ॥ ৮৪ ॥ 

শক্তেঃ স্বাভানিকম্বরূপত্বং মপ্রমাণং স্পন্টয়তি। 
আদেখ যদেকং ব্রহ্ম তদেব সন্ত্ং রজস্তম ইত্তি ত্রিবিৎ 

1 নর ০০৮০ টি এ স্পট টিনের রর িযিরাত ০8 টিনা 

কহিতেছেন, জ্ঞান, ঞ্িঃয়া, অর্থ ও ফলরূপ দ্বারা অর্থাৎ মহু- 
স্বত্ব প্রভৃতি জ্ঞান্শক্তি দ্বার! সুত্রাদিরূপ ক্রিয়া শক্তি দ্বারা, 
তন্মাত্রা্দি অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি অর্থরূপ দ্বারা, প্রকৃতি 

রূপ সেই সেই মহদাদি সকলের এঁক্যরূপ দ্বারা এবং সৎ 
অপৎ স্বরূপ,ফলরূপ দ্বারা সেই ্ রহ্ম এ ছুই স্কুল সস্ষেনর পর ॥ 

তন্মধ্যে পুরুষার্থম্বরূপ, সবৈভব ভগবন্ন [মক চৈতন্যবস্তু 
বং তাহার অনুগত প্রযুক্ত শুদ্ধ জীবনামক্টচৈতন্য বস্তু এই 
৮ ফল বলাযায়। এই জ্ঞ।ন ক্রিয়াদিটুরূপ ' বার! রহ্ষের 
বনু শক্তিত্ব প্রকাশ হইল ॥ ৮৪ ॥ 
শক্তির স্বাতাবিক স্বরূপত্ব প্রগাণু দ্বার! স্পষ্ট করিছেন। 

আদিতে যে এক ব্রন্ষ, তিনিই সত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণ 
স্বরূপ প্রধান। তৎপরে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সুত্র এবং জ্ঞান 

ভু 

সি 



০ পপ শিপ শপ পতি ০ ৭ ০ পদ পপ আত শী পা লা প্র পতি 

৭৬. ষট্সন্দর্ভঃ | [ তগবগুসন্দর্ভঃ। 
পরস্পর ৫৮ এপ্স সর ৯ থা পা পাস * ৯ (এত পা আহ 

সপ পসস্পসসসপ পগ 

“ প্রশানং ॥ তত: ক্রিগাশক্তয। সুত্রং জ্ঞানশক্তা। মহানিতি 
ততোইহমহঙ্কার ইতি তদেবচ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবা- | 
আ্ানং | তদুপলক্ষণং নৈকু্াদি বৈভবঞ্চ প্রবদস্তি বেদাঁঃ। 
তে চ লদেেব পৌম্যেদমগ্র আলীদিত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং 
তত্তজ্রপত্বমিতি শ্বাভাবিকত্বমেব শক্তেরায়াতং। অন্যন্য |. 

অনন্তাবেনোপাধিকত্বাযে।গ!ৎ স্বরূপবৈভবস্যা ্গপ্রত্যঙ্গবৎ 

নিত্যাসদ্ধ-ত্বহপি সর্য্যপত্তয়া তজ্জ্যোতিঃ পরমাণুবৃন্দস্যেব 
হুসন্তয়| লন্ধণন্তা কু ন্বছুপাদানকন্তং তদ।দিকত্বথঃ 

শক্তি দ্বার! | অহান। তদনন্তর অহঙ্কার, & অহঙ্কারই জীব | 
অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ জীবাতা।। এ শুদ্ধ জীবাত্স। উপলক্ষিত 

বৈকুষ্ঠ।দি খীশ্বর্ধ্য, বেদ সকল এই রূপ বলেন । 
বেদের উক্তি এই যে॥ 

হে সৌম্য! আশ্রে এই জগৎ নৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই 
] ছিপ। ইত্যাদি । প্রথমে এক, তৎপরে মহদাদি রূপত্ব,র এত- 

দ্বার! শক্তির স্বাভাবিকত্ব গ্রণ্তি হইল । অন্যের অর্থ।ৎ মহ্দ]- 

দির অসভস্ভাব ছার! এ ব্রন্মের উপাধি ন1 থাকায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 

তুল্য স্বরূপ রৈভবের শিত্যসিদ্ধত্ব হইলেও যেমন সূ্ষ্যের 

বিদ্যমানত। দ্বারা তাহার রশ্মি পরমাণু সকলের সত্তা! লাভ 

হয়, তাহার ন্যায় তদীর় সন্ত। দ্বারা মহান্ প্রভৃতি সত্ব। লাভ 
করায় তদুপাদনকত্ব এবং তদাদিকত্ব অর্থাৎ ক্রহ্দই তাহাদের 
উপাদান ও ব্রহ্মই তাহাদের আদি হইয়াছেন ॥ 

এ 



আাগসভ দল 

টির । ষট্সম্পর্ভঃ | ৭৭ 

গর পা চা সা এরর লী ৪ এপ্স ক - পল পপি পপ ৮ 1 সপ তত ভিলা আল ৭ দত পয ও গা 

সা শশা শিপ 

স্যাৎাযং যম ভাসা পর্ববমিদং বিভাতি ইতি শ্রগতেঃ ॥ ৮৫০) 

শাক্তের চন্তাত্বং স্বাভাবিকত্বং চোজং জ্রীবিষুপুরাণে ॥ 

নিগুণদ্যাপ্রমেয়সা শুদ্ধস্যাপ্যমলায্নঃ | কথং সর্গাদি- | 
কর্তৃত্বং ব্রন্ষণোহভূযুপগগ্যতে | ইতি মৈত্রেয় প্রশ্নানস্তবং 

প্রীপরাশর উবাচ। শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিষ্ত্যজ্ঞান- 

গে।চরাঃ | যতোহতো  ব্রহ্মণত্তাস্তর সর্গাদা। ভাবশভয়ঃ | 

ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোঞ্চতেতি। অত্র 

প্রীধরম্বামিটীকাচ। তদেবং ব্রদ্ধ1ঃ ত্যষ্ট্যা্িকর্তৃত্ব- 
পপ ৯... পপ... 

শ্রুতিতে কণিত হইয়াছে ধাহার দীপ্তি এই সমুদয় মহদ1- 

দিকে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮৫॥ 

শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভ।বিকত্ব শ্রীবিষুপুর।ণে উক্ত, 
হইয়াছে যথ। ॥ 

'ঘিনি নিগুণ, পরিচ্ছেদ শূন্য, শুদ্ধ ও নির্ল স্বরূপ, সেই | 

ত্রন্মের কি প্রকারে কৃষ্ট্যা্রি কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে 
পারে। মৈত্রেঘ মুনি এই রূপ প্রশ্ন করিলে পরাশর কহিলেন 

ছে তাপস-্রিষ্ঠ ! যে হেতু সমুদায় বস্তুর শক্তি সকল অচিন্ত্য- 

জ্ঞানের গেচর, দেই দেই হেতু ব্রন্মেরও সৃষ্টি-গ্রভৃতি ভাব | 
শক্তি সকল আচন্ত্য জ্ঞানের গোচর, যেমন অগ্নির উত্কতা শক্তি 
অনুভব করা ফায় ন। তত্রপ। 

এই স্থলে শ্রীধরন্বামী 'টীকাতে ব্যখ্যা করিয়াছেন । অতত- 
এব এই প্রকারে ব্রচ্দের বৃষ্ট্যা দি কর্তৃত্ব উত্ত হইল । ইহাতে 

॥ 

£ঃ প্র 

থে চ 
সি এল বস সস. এস সস ৯ পে আপা 5 এ শিস পাপ্পশীিত ৩. শাহিন সি শাশিশি ৮ স্পশীস্পিক্জপী পি 

॥ 
জু 

- শাকির পাপে | আজ এ আস্ত 4 আআ পপ ৮ ৭ পপ পা পা ৯৯ শপ ৯. পপ. এ. পপ পপ 

০ শি রর শা ১ শী সপ পিস শী পাশ শপ * পেজ পি তল পাস লি 



রা রাস্তার সপ সপ উস সপে তাজ 

ছা | 

চত 

৭৮ ষট্দন্দর্ভঃ | [ ভগবগমন্দর্ভঃ। 

মুক্ত । তত্রশঙ্কতে নিগুণস্যেতি সত্বাদিগুগরহিতন্য 

অপ্রময়স্য দেশকালাদপরিচ্ছিপা শুদ্ধলা অদেছসা সহ- 

কারি শুনাসোতি ব|। অমলাত্মনঃ পুণ্যপাঁপ সংস্কারশূন্যপা 

রাগাদিশুন্যস্যেতি ব। এবন্ডুতস্য ব্রহ্মাণঃ কথং সর্গাদি- 
কর্তত্বমিষ্যতে ! এতছদ্বিপক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু 

 কর্তত্বাদিদর্শনদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ 

পরিহুরতি শক্তয় ইতি সাধন । লোকেছি সর্বেষাং 

ভাঁবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ আচিন্যাজ্ঞকানগে!চরাং। 

 অচিন্ত্যং তর্কাসহং যত্জ্ঞানং কার্ষান্যথানুপপন্তিজ, 

প্রমাধকং তদ্য গোচরাঃ সন্তি। যদ | অচিন্তা। ভিন্না- 
পপ সপ পাশপাশি শাশ্পাাশি? শশী শান ০০৩ সপ পাপা পা ৮৯ সপ ০ পপ স-০০৯৯-৯ প- পা স্-».. 

এই বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে । অহে ! যিনি নিগুপ অর্থাৎ 

সত্বাদি গুণ রছিত, অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশ কালাদি পরিচ্ছেদ 

শুন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ দেহরছিত অথব1 সহকারিশুন্য এবং অম- 
লা! অর্থাৎ পাপ পুণ্য সংস্কার শুন্য, কিম্বা রাগাদিশুন্য, 
এতাদৃশ সেই ব্রচ্মেরকি প্রকারে ক্ষ্ট্যাদির প্রতি কর্তৃত 
স্বীকার করা যাষ, যে হেতু্এই রূপ লক্ষণরহিত ব্যক্তিরই 
লোক মধ্যে-ঘটাদি নির্মাণ বিময়ে কর্তৃত্ব দেছি ॥ ৮৬ ॥ 

বিতর্কের মমাধান করত «শক্তয়ঃ” সার্দঘ শ্লে।কে 
কছিতেছেন। সংসারমধ্যে মণি এ পদর্থ সমুহের 
শ্তি নকল অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর অর্থাৎ "অচিস্তয শব্দে 

| তর্কের অগোচর যেজ্ঞন কার্ষ্যের অন্য প্রকার অসঙ্গতির 
লা ৩ 

রর ॥ 

82 
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ভগবগুলন্দর্ভঃ | ] যট্সন্দর্ডঃ। . পি 

০ বাপ এস ৯ ৬ ০১০ জপ ০৯ এপ আস পর চাপ প্র সপ এর -. ০ সি 

ভিন্ত্বাদিবিকল্লৈশ্চিন্তত্িতুমশ ক্যাঃ কেবলষর্থাপত্তি- 
জ্ঞানগোচরাঃ সম্তি | যত এবং, অতে। ব্রহ্ধণোহপি তান্তথ! 

বিবিধা শক্ত: স্বার্থ।দিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ 

শক্তয়ঃ সম্ভব পাবকস্য দাহকত্ব।দিশক্তিবৎ) অতে! 

গুণ।দিহীনস্যাপি অচিন্তযশক্তিমন্াদ্ব হ্রণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং 

ঘটতে ইত্যর্ঘ; ॥ ৮৭ ॥ | 
শ্রচৃতিশ্চ ॥ 

ন প্তপ্য কাধ্যং করপঞ্চ বিদ্যতে 

ন ততনমশ্চ। ভ্াযধিকশ্চ দৃশ্যতে | 
পরাহস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রু়তে 

অপ" পপ আগার» প্্.. « 

প্রমাপস্বরূপ এ কল শক্তি তীহারই গোচর কয়। অখবা | 
অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্ন অভিন্ন গ্রভৃতি বিবিধ কল্পনাদ্ব।র! চিত্ত! 

করিবার নিমিত্ত অনমর্থ হেতু কেবল অর্থাপঞ্তিভ্র।নের গহ্য | 
হয়, যখন এই প্রকার হইল, তখন ব্রন্মেরও সেই প্রকার বিবিধ | 
শক্তি কল অর্থাৎ স্ৃপ্রিপ্রভৃতির হেতুতূত ভাবশক্তি সকল 
অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসকল আছে । | 

অতএব গুণা রি. অচিন্ত্য শ্তিবিশিউ ত্রহ্ষেরও সৃষ্টিপ্রভৃতি | 
কার্ধ্যে কর্তৃত্ব সম্ভব হয় ॥ ৮৭ ॥ 

এই বিষয়ে শ্রঙগতি যথা ॥ | 
ব্রন্মের কার্ধ্য নাই, করণও নাই, ক্ীহার সমান বা তাহা, 

অপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাহার স্বাভাবিক নানা প্রকার | 
টি ঘুরি 

| ৩২] 



আরবে 
সস টিসি 

| : 
ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবত সন্দর্ভঃ | 

০ আর পপ» পা জা সপ পি আপ পা পপ পপ পপ পাপ পপর পর 

রি স্বাতাবিকী তন্।নবলক্তিমা1 চ। 

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্ম।য়িনষ্য 3 

যদেযবং যোজনা । সন্দেষাং ভাবানাং পাবকস্যোফ্তা- 

শরক্তিবদচিন্ত্যত্ৰ!'নগো চর? শকয়ঃ সন্ত্যেব | ব্রহ্মণঃ 

পুনন্ত।ঃ স্বতবভূতাঃ স্বরূপ।দতিম্নাঃ শক্তয়ঃ পরাঁশ্য শত্তিৎ- 

বিবিধৈব আয়তে ইতি আতেঃ। অতো! মণিমন্্র।দিভি- 

রগ্নোধষ্তবন্ন কেনচিদ্বিহস্তং শক্যন্তে। অতএব তসা নিরফুশ- 
মৈশ্বর্ষ।ং | তথ|চ শ্রুতিঃ | স ব। অয়সসা বশী সর্ব স্যেশানঃ 

সর্বস্যাধিপতিরিত্যাদিঃ। যত এবং তত্তে! ব্রল্ধণো ছেতোঃ 
পা শী পপ পপর সপ 

পরাশক্তি তথ] জ্ঞান, বল ও ক্রিযাশক্তিও শ্রুত আছে ॥ 
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্খর জানিবে 

ইত্যাদি । যদি এই প্রকার যে(জন] হইল, তাহ! হইলে 
অগ্নির উঞ্ণচতাশক্তির ন্যায় সমস্ত বস্তুর অচিন্তয জ্ঞছানগোচর 

শক্তিনকল আছে। অতএব ব্রন্গের পেই স্বাভাবিক শ্বরূপের 

অভিন্ন শক্তি সকল লিদ্ধ হইল, যে হেতু শ্র্তিতে বলিয়াছেন, 
ইহার বিবিধ গ্রকার পরা শক্তি প্রত হুইয়ছে। এই কারণ 
মণিমন্্র।দি দ্বার! অগ্নির উত্তর ন্যায় তাহার শক্িসকলকে 

কেহ বিনস্ট করিতে পারে ন।। অতএব তাহার এশ্বর্ধ্য নির- 
স্ুশ অর্থ বাধাশুন্য, এই বিষয়ে আ্ুচতি এই যে, সেই এই 
ব্রঙ্ধ এই জগতের বশকাী, সকগের নিয়ন্ত। “এবং সকলের 
অধিপতি ইত্য।দি । ষখন শ্রতিতে এই রূগ বর্ণন করিলেন, 

এ নি ঙ স্যর ৬ সস” পতপপাস্ অজ কাত 
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সর্গাদ্যা ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্ভিরিত্যেষ। ॥ ৮৮ ॥ ০ 
অত্র প্রশ্নঃ । সোহয়ং ব্রহ্ম খলু নির্ববশেষমেবেতি 

পক্ষমাশ্রিত্য | পরিহারস্ত সবিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য 
কৃত ইতি জ্ঞেয়ং। অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যেত্যত্রাদেহস্যে- 

ত্যাদি ব্যাখ্যাতং | শুদ্বত্বং ছাত্র কেবলত্বং মতং। তচ্চ 

যুক্তং পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তিস্থাপনাৎ, পুর্ববপক্ষমতে 

ব্রহ্গণি শক্তিরপি নান্তীতি গম্যতে ততঃ প্রশ্নবাক্যে- 

হপ্যেবমর্থাজ্তরং জ্দ্েযং ॥ ৮৯ ॥ 

নিণ্ডণস্য প্র।কৃতগুণরহিতস্য অঠএব প্রমাণ।গোঁচরস্য 

তখন এই ক্রহ্ধগ হইতেই হ্যব্ট্যাদি হইয়া থাকে । এই রূপ 
হইলে এস্থলে কোন অনুপপত্তি অর্থ।ৎ অসঙ্গতি নাই ॥ ৮৮ ॥ 

সেই এই ব্রন্ধ নির্বিবশেষই, এই পক্ষ আশ্রয় করি! 
এস্থলে প্রশ্ন । তিনি বিশেষ, এই পঞ্চ আশ্রয় করিয়া সমাধান 

করা হইয়ছছে, ইহা জানিতে হইবেক, অতএব প্রশ্নে শুদ্ধ 
দত্বের, এই স্থলে দেহরহিতের এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, 
শুদ্ধত্ব এই স্থলে'কেবলত্ব বলিয়া সম্মত। ইহা উপযুক্ত । শক্তি- 
স্থাপন হেতু ব্রন্মে পরিহার হুইয়াছে। পূর্ব পক্ষ মতে ব্রন্ছে 
শক্ভিমাত্র নাই ইহাই বোধ হইয়াছে, তাহার পরপর প্রশ্ন_ 
বাক্যেও এই প্রকার অর্থাস্তর জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥ 

ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, অতএব প্রমাণের 
রর 

পম এর, এজ 

|: 
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তত এবামলাত্মবনোহপি শুদ্ধস্য নু স্কটিকাদেরিব পর- 
চ্ছায়যাহন্যথাদৃষ্টস্য তদেবং নির্বিশেষতামবলন্থ্য প্রশ্নে 
সিদ্ধে পরিহারে ভূ এথমযোজনায়াং নির্ববিশেষপক্ষমনা- 

দৃত্য ব্রহ্মণি কর্তৃত্ব ধরতিপত্যর্থং শক্তয়ঃ দাধিতাঃ | দ্বিতীয়- 
যোজনায়ীং তত্রচ বিশেষ এতিপত্তর্থং যথা জলাদিষু 
কদাচিছু্তাদিকমাগস্তকং স্যান্তথ! ব্রঙ্গণি ন স্যা্দিতি 
নির্ধীরিতং ন তৎসমশ্চাভ।ধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্রুতেঃ |৯০ 

তথা মণিমন্ত্রাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব হি ইত্যতো৷ 
শা শা প্প্পাত শি শী শা পি 

আগোচর ৭ 1 _গেই হেতুই অং অমলাত্মা জে দঃ শুদ্ধ ব্রহ্ষের কি 
কাদির ন্যায় অন্যের প্রভান্বারা অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়েন না, 

| অতএব নির্বিশেষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন সিদ্ধ হইয়াছে। 
পরিহার অর্থা উন্তরেও তাহার শক্তি যে অচিস্ত্য এই প্রথম 

ধোজনায় নির্বিশেষ পক্ষকে অনাদর করিয়া ব্রন্মের কর্তৃত্ব 
প্রতিপাদ্ননিমিন্ত শক্তিসকল দাধিত হইয়াছে । তাহার শক্তি 

যেস্বতঃসিদ্ধ এই দ্বিতীয়ষোজনাষ তাহাতে বিশেষ গ্রতিপাদন 

নিমিত্ত | যেষন জলাদিতে কখন উষ্ণতাদি আগন্তক হয, ত্রচ্ছে 

তদ্ধপ হয় না, ইহাই নির্ধারিত হইল | কেন না শ্রর্গতিতে বলি- 

যাছেন, তীহ1 অপেক্ষা সমান বা তদপেক্ষা, অধিক দৃষ্ট হয় 
না ॥ ৯০ ॥ | 

অপর মণিমন্ত্র দ্বারা এই যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, 
ছু এ 

শি হা ০ সপ, সস 
সি ও শে চা পপ 
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্রহ্মশক্তযন্ত নানযেন পরাভৃতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতং উত্তর2 

ত্রচ। স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেণ প্রাকৃতসত্বাদিগুণপরিণী 

রূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবেশাভাবেন তদ্দোষস্যালেপশ্চ 
দর্শিতঃ | কিঞ্চ ব্রহ্মপদেন সর্ববং খলিদং ব্রহ্ষেতি- প্রসিদ্ধং |. 
ব্জ্য সত্বাদিগুণময় মায়ায়াস্তদনন্যত্বেহপি নিগুণস্যেতি, | 

প্রাকৃতগুণৈরস্পৃষ্টত্বমগীকৃত্য তেষাং বহিরঙগত্বং স্বীকৃতং 
তদেতদেব, মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যেষ শ্রুতি স্বী- 

তাহ! এন্থলে ব্যতিরেক দৃক্টান্ত জানিতে হইবে । অতএব 
ব্রন্মের শক্তিসকল অন্যকর্তৃক পরাভূত হয় না ইহাও উভ- 
যুত্র অর্থাৎ প্রথমযষোজনায় ও দ্বিতীয়যোজনায় দেখ।ন হইলা। | 

অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রভাবমাত্র দ্বারা প্রাকৃত সত্বা্দ 
গুণের পরিণামেরপ স্যষ্ট্যাদ্দির সাধক হেতৃ, আবেশের অভাৰ 
দ্বারা পূর্ববকথিত দোষ লিপ্ত হয় না, ইহাঁও দর্শিত হইল | 

আরও ॥ 

ব্রক্মপদ দ্বারা, নিশ্চয় এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ধ, এই প্রসিদ্ধ 
শ্রুতি প্রকাশ করিয়। তিনি সত্ব'দি গুণমায়ার অনন্যত্ব হইলেও, 
নিুণের প্রাকৃত গুণদারা অস্পৃষ্টত্ব অঙ্গীকার করিয়া সেই 
মহদাদির বহিরগত্ব স্বীকার করা হইল। এই কারণেই মাধা- 
কেই প্রকৃতি বলিয়া! জানিবে, এই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন । 
৬ দু 
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চকার | মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতিবম্মহেশ্বরাৎ মীয়ায়া বহি- 
রঙ্গায়! আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতিরিতি চ 

লভ্যতে ॥ ৯১ ॥ | 
তম্মাঁৎ পুর্বববদত্রাপি শক্তিমাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মায়!- 

দোষাস্পৃষ্ত্বপ্গ সাধিতং। অতএব প্রয়োগশ্চায়ং। ব্রহ্ম 
স্বভাবিকশক্তিমৎ বস্ত্রত্বাৎ, অগ্নিবৎ ব্যতিরেকে শশবিষা- 

ণাদিধদিতি | শ্রুতো। চ ॥ 
পর সপ পলা শশা শীপীশিশিশিশশি শি 

তা 

সা সস পথই রি 

্রথমস্কন্ধে ব্যাসের সমাধিদর্শনে উ ত/হার অপাশ্রয়া মাঁয়াকেও 

দেখিতে প$ইলেন, অত এব সেই ত্রচ্ম মহেশ্বর হেতু বহিরঙ্গ! 
মায়ার আশ্রয় । অপর আশ্রয় এই শব্দে এ মায়াকে পরাভব 

' করিয়। অবস্থিত আছেন ইহাঁও উপলদি হইল ॥ ৯১ ॥ 

অতএব পূর্বের ন্যায় এস্থলেও শক্তিমাত্রের এবং মায়া- 

দোষের অস্পৃ্টত্ব অর্থাৎ মায়াদোষ স্পর্শ কগিতে পারে না, 
ইছাও সাধিত হইল ॥ 

ইহার প্রয়োগ এই ॥ 

ব্রহ্ম স্বাভাবিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহার কারণ এই তিনি 

বন্ত। যেঘন অগ্নিপনার্থ দ।হিকাশক্তিবিশিষ্ট তদ্রপ। ব্যতি- 
রেকে অর্থাৎ অভাবস্থলে যেমন শশশৃঙ্গ, তাহার ন্যায় ত্রহ্ম 

অলীক নহেন ॥ 

শ্রচ্মতিতেও বলিয়াছেন ॥ 

এও মিরার হ্ 
্ টু সপ ০০ এ কারার 

রি রর সিএ বাজ লি ও ০ ০৫ সপ পা ০ পাশা আপদ উপ শীট 

স্পা সপ পম. 

পপ সা ্_্্্ 
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কি. 
ভগবগশন্দর্ভঃ |]  ষট্সন্দর্ভঃ। খা স্টি 

লিউ সিসি ই তারি ইজি মস 

মাযাস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মামিনস্ত্ব মহেশ্বরমিতি ॥ 

ন তস্যকার্ধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তত সমশ্চাভাধিকশ্চ দৃশ্যতে | 

পরাহসা শক্তির্বহুধৈব শয়তে 
স্বাভীবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥ ৯২ 1 
শ্রীগীতোপনিষত্স্ুচ ॥ 

জ্রেয়ং যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাহস্বতমশ্্রতে । 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসহুচ্যতে | 

সর্ববতঃ পাঁণিপাদংতদিত্যাদি ॥ ৯৩ ॥ 

অত্রেয়ং প্রক্রিয়া ॥ 
সন» পরার সপ. 

০০০ বশ সাপ সপ্ন সন সপ ই মি চি ০ 

পপ অর (০০ ক শপ ৯.» পপ ও ২ পপ স্পেস পাচ শ্ীীগা -পপাসাস  প শী আট পল শপ পপ বক 

মায়াকে প্রকৃতি জানিবা এবং ং মায়াবিশিস্টকে মহেশ্বর 
জানিবা। তাহার কার্ধ্য নই, করণ নাই এবং তীহার সমান 
বা! অধিকও দেখা যায় ন।। তাহার বহুশ্রকার শক্তি শুনা 

যা এবং তাহার জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, এ সকল স্বাভাবিকী 
অর্থ।ৎ এসকলই নিত্যস্বরূপ ॥ ৯২ 

ভগবদ্গীতোপনিষদে যথা ॥ 
ঘাহা! জানিবার যোগ্য তাহা আমি কহিব, তাহা জানিলে 

মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। পরম ব্রহ্ম অনাদি বিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার 
| আদি নাই। তিনি সৎ ও অসৎ বলিয়া! উক্ত হয়েন নাই৷! 
তাহার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ ইত্যাদি ॥ ৯৩ ॥ | 

এই স্থলের এই. প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকার ॥ 
চে 

॥ দসিথ০ জেতা শি লি বট ২ তা এস ০ ২ পল ০ শা আজ পপ | 3৭ 

৬ মা রঃ 

র্ ৬ 

পি 

পে আসার এপ্স সপ সপ পরশ ০৯ 

টি 

গু 
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| 

ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ।] 

একমেব তৎ পরমং তত্বং বাতাবকািন্তাশক্া সর্ববদৈব- 

স্বরূপতদ্রপবৈভবজীবগ্রধানরূপেণ  চতুর্দানতিষ্ঠতে। 
ূর্ধ্যান্তর্মগুলস্থতেজ ইব মগ্ুলতদ্বহিরগতরম্মিতৎগুতি- 
চ্ছবিরশ্ন্যাদিরূপেণ ॥ ৯৪ ॥ 

এবমেব শ্ীবিধুপুরাণে ॥ 
একদেশস্থিতস্যাগ্নেজোতস্ বিস্তারিণী যথা । 

পরসা ব্রহ্মণ: শক্তিস্তথেদমখিলং জগদিতি ॥ 

যদ্য ভা মর্ববমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ ॥ 
শশা শি ৯ না _ শপিং 

এর প্র "পিপাসা আন পচ ৯ ৬০ পপ পাপ 

এক কমাত্র পরম ক্ষ স্বাভাবিক অচিন্তা শক্তি ছারা সর্ব- 
দাই স্বরূপ, তদ্রুপ এঁশর্ধা, জীব ও প্রধানরূপে চারি প্রকারে 

| অবস্থিত। যেমন সূর্যের অন্তর্গত মণ্ডলম্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ড- 
লের বহির্গত রশ্মি ও তাহার গ্রতিখিম্ব রশি রূপদ্বারা চতুিধি 
হয় তত্রাপ ॥ ৯৪ ॥ 

এই প্রকারই শ্রীবিষুঃপুরাণে উক্ত হটে | 
যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সকলদেশে 

বিস্তৃত হইয়াথাকে, তাহার ন্যায় পরক্রন্ষমের শক্তি এই জগতে 
বিস্তৃত হইয়! রহিয়াছে। 

শ্রুঃতিতে উক্ত হইয়াছে, ষাহার তেজ দ্বারা এই সমুদায় 
জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। 

এস্থলে যদি এরূপ বল, পরম ব্রহ্ম সর্ববব্যাপক তাঁহার 
" পূর্বোক্ত প্রকার চতুষ্টয় রূপে অবস্থিতি সঙ্গত হয় না, 

পপ (৭০, 
শন তাহ” » পারার » রমা» ৬-০প৫৯-৪৮ এপ জগ শসার পরার এস» এরস্দট প্“কনডাপাপ রাস 
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অত্র ব্যাপকত্বদিন! ২ তন্তৎ  সমাবেশাদ্যনুপপন্তিশ্চ শক্তে- 

রচিন্ত্যত্রেনৈন পরাহনা | দুর্ধঘটঘট কত্বং.চ।চি স্তযত্বং ॥৯০ ॥ 

শক্তিশ্চ স। ত্রিধ! | আন্তরঙ্গ| তটম্থ। বহিরঙ্গাচ। তত্রা- | 

স্তরঙ্গয়। স্বরূপশক্গ্াখ্যয়। পুর্ণেনৈব স্বরূপেণ শৈকুণ্ঠাদি 
স্বরূপবৈভবরূপেণ চানতিষ্ঠতে । তটস্থায়! রশ্রিস্থ! নীয়- 
চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয! প্রতিচ্ছবি-. 
গতবর্ণশাবল্যস্থ।নীয়-বছিরঙগবৈভব-জড়াতআু-প্রধানরূপেণচ 

ইতি টি ॥ ৯৬॥ 
২ ০৯৭ পপ, পা, ০ সপ পা 

ইহার সমাধান করত জালাগণিদ পরব্রন্মের শক্তি অচিন্ত 
এ প্রযুক্ষ এ অনুপপন্তি নিরস্ত হুইল অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি 

দ্বার! সকলই সম্ভল হয়, অচিন্তু। শব্দের অর্থ এই যে, যাহ! 

ঘটন। হয় না তাহ। সম্পন্ন কর। ॥ ৯৫ ॥ : 

এঁ শক্তি তিন প্রকার, যথা__চন্তরঙ্গ। তটন্হা ও বছিরঙ্গা। 

তন্মধ্যে স্বরূপন!দ্ী অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা পরমত্রঙ্গ সুরধ্যমণ্ডল 
| স্থানীয় পুর্ণ স্বরূপই বৈকুগ্টনাি রূপ এরশখর্ধ্যরূপে আস্থিত 
:] হয়েন। জীবনান্বী তটস্থ। শক্তি দ্বার! রশ্নিস্থানীয় িন্মম শুদ্ধ- 
ৃ জীব বূপে অবস্থিত হুয়েন এবং মায়। নান্না বহিরগ। শক্তি 

রন দ্বার| প্রাহবিদ্বগত বর্ণশাবল্য অর্থাৎ মপিন বর্ণ স্থানীয় তদীয় 

1 বহিরঙ্গ এশ্বর্ষ জড় স্বরূপ প্রধান (. প্রকৃতি) রূপে অবস্থিত 
1 হয়েন। পরম ব্রান্মর এই ছাগি প্র্বে অবস্থান হয় ॥ ৯৬ ॥ 
রর 
৮ £ পন 

৭ 
1 চা 

2:০০-১৮৪৪৭০ 2০582528875 স্পীড সা রি ০ ভিন ৭ ৯৮৮০১৫ 

০. 
হা 



পি ই 
৮৮ ষট্সন্দর্ভঃ।  [ ভগবৎসন্দর্ডঃ | 

অতএব তদাত্বকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানপ্যচ 

মায়াস্ত হব তিত্বমতিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং ্রীবিষুপুরাণে গণিতং। 
বিষ্ুশক্তিঃ পর! প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্জাখ্যা তথাহপরা। 
অবিদ]1 কর্্মসংজ্ঞাহন্যা তৃতীধ। শক্তিরিষাত ইতি। 

তয়। তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞস:ফ্ধেত|। 

সর্ব্ভূতেষু ভূপাল তারতমোন বর্ততে ॥ ইতি । 
অবিদ্য। কর্ম কার্ধাং যন্যাঃ স| ততুসঙ্গ। মায়েত্যর্থঃ। 

যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গ। থাপ্যপ্যা তটস্থশক্তিময়মপি 

জীবমাবরিতুং সামর্ঘ্যমস্তীত্য।হ তয়েতি। তারতম্যেন 
_শিিপপাশিশািটি্পি সস শর বর এ ৯ এ পার ৯ -+-প -এ ০ সা ২৮ ++ সস 

অতএব তটস্থ শক্তি স্থরূপত্থ প্রযুক্ত জীবেরই তটস্থ 
শক্তিত্ব, আর প্রধানের মায়ার অন্তভূ্তত্ব অভিগ্রায় করিয়! 
বিষুঃপুরাণে তিন শক্তি গণনা করিয়াছেন যথ|। বিষুশক্তিকে 
গর] অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাকে অপরা অর্থাৎ তটস্থ! 
বলিয়। কথিত হুইয়া,ছ, আর অবিদ্য কর্মানংজ্ঞ। অন্য। অর্থাৎ 
মাঁয়া, পণ্ডিতগণ এই তিন প্রকার শক্তি ইচ্ছা করেন। হে 
ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি মায়াশক্তি ছ।রা অন্তর্ঘ।পিত হুইয! 
সকল ভূতে তারতম্য রূপে বর্তমান আছেন, | অবিদ্যা কর্ম 
অর্থাৎ কার্ধা যাহার মেই তন্ন'ম বিশিষ্টাকে মায়। বলে ॥ 

যদ্যপি ইনি বহির্গা তথাপি ইহার ওটম্থ শক্তি স্বরূপ 
জীবকে আবরণ করিবার শক্তি আছ, এই. বিষয় বিতে- 
ছেন যথ|। “তয়েতি” এই শ্লোকে তারতম্য রূপে অর্থ।ৎ 
পি. শি 

সা) 
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ততুকৃপ্তাবরণস্য রচ্ষা দিস্থা বরা স্তেষুলঘুগুরুভ।বেণ বর্তত 

ইত্যর্থঃ | 

তছুক্তং । যয! সংমোহিতো। জীব ইতি যযষৈবাঁ- 
ইচিন্ত্যয়া মায়য়। চিদ্রপতানির্রিকাঁরতাদিগুণরহিতস্য 

প্রধানদ্য বিকারিত্বং চেতি জ্ঞেয়ং। প্রধানম্য মাগাব্যঙ্গ্যত্বং 

চাগ্রে দর্শবিষ্যতে ॥ ৯৭ ॥ 

অতএব জীবস্য রশ্িস্থ।নীযত্বাৎ মগুডলবিলক্ষণং মায়া- 

ব্যবধ।নতিরোধাপনীয় নৈভত্বং যুস্তং। তদনম্তরং চোক্তং 
যয়। ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ 'স। তাঁরতম্যেন বর্তত ইঠি। অত্রান্ত 

মায়াকৃত আবরণের ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের লঘু"গুরু ভাবে 

বর্তম।ন হয় ॥ 

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥ 

প্রথমস্কদ্ধে ৭ অধ্যায়ে যয়া সংমোছিত এই শ্লোকে। 
| যে অচিন্ত্যা মায়া দ্বার। চিতম্বরূপত| ও নির্িকারতাদি 
গুণরছিত প্রধানে বিকারিত্ব জানিতে হইবে । প্রধানের মায়! 

ব্যঙ্গত্ব অর্থাৎ মায়াতাৎপর্্যকত্ব পরে দেখাইব ॥ ৯৭ ॥ 
অতএব জীবের রশ্মি স্থানীয়ত্ব প্রযুক্ত মণ্ডল. হইতে ডিম্নত্ব 

ও মায়! ব্যবধান দ্বারা অন্তহিত এশর্ধ্যত্থ বুক্তিনঙ্গত। তদন- 
স্তর কথিত হুইয়াছে। মায়াকর্তৃক কেব্রজ শক্তি, লঘু গুরু 
বূপে অবস্থিত হয়েন ॥ 

এস্থলে অন্তরঙ্গত্ব, তটম্থত্ব ও বহিরগত্বদি ছার়।ই সেই 

“ টিনা _. আট 
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ৃ _. রঙগত্ব তব (বহিরঙগত্বাদনৈব তেষামে কান্মানাং তত্তৎ- 
.. শাম্যং নতু সর্নবাত্মনেতি তত্তৎস্থ।নীয়ত্বমেনোন্তং নতু তন্ত- 
|. জ্ধপতৃং | ততন্তভদ্দোস। পি নাবকাশং লভস্ত ইতি ॥ ১১ 
র ॥ ৩ ॥ হীপিপ্পপায়ানা নিমিং ॥ ৯৮ ॥ 

ৃ তদেনং সর্না!ভিমিলিত্ব। চিদচিচ্ছক্তিভগবান্। এব- 
র মেব পরমেশ্বরাত্েণ স্তুধমানং ব্রল্গাণ* শরতি হিরণ্য কশিপু- 

ৃ নাহপুনক্তং | চিদচিচ্ছ'ক্তযুক্তায়েতি | চিদ্রস্তুনশ্চিদ্বস্তন্তর। 

ৃ ৪ রশ্ম ভা কারান জ্য।তিষো জ্যেতিম' গুপাঅরর সিন | 

| একার়িক: সকলের অর্থাৎ স্বরূপবৈভন জীব এ্রধানদিগের 

তন্তৎ বিষয় পমতা, কিন্তু সর্পবপ্রকারে নহে, তত্তৎ স্থানীয়- 

ত্বই উত্ত হইয়।ছে তন্তদ্রূপত্ উক্ত হয় নাই। অতএব তত্তদ- 
. বিষগ্ুক দোষনকলও প্রবেশ করিতে অবকাশ লাভ করিতে 
| পারে নাই ॥৯৮॥ 

তাতএব এই গ্রকারে সকল মির সহিত সিলিত হুইয়। 

ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অন্রানশক্তি-বিশিষ্ট 

হইয়াছে । এই প্রকারই সপ্তমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লেকে 

পরমেশ্বর রূপে স্তব করত ব্রন্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুও কছি- 
(য়াছেন। আপনি চিৎ শক্ত (খিদা) এবং অচি শক্তি 
 (মায়।) এই উভয়ে ।মলিত। চিদ্বস্তূর চিদ্বস্তু আশ্রায়ত্ব। যেমন 
। রশ্মযাভাস।দি অর্থাৎ চাকৃচিক্য ছটাদি তত্রশ্থ জ্যাতিময় 
( পদার্থ ঘকপের জ্যোতিমণগুল আশ্রযত্ব তদ্রপ। অপর অব- 
॥ 
র্ 

তত ২, 

্ 
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তটস্থাখ্য। জীবশক্তি ধথাবলরং পরমা ত্বাসন্দর্তে বিবরণীয়] ৷” 
অন্তরঙ্গাখাপিবরণায় বহিরঙ্গ।হপুযুদ্দিশ্যতে ॥ ৯৯ ॥ 

যেচাহপর| পরাচেতি শ্রীবিষুপুর।ণে শ্রয়তে | 
সর্ব্বভাতেষু সর্ববাত্মন্ য। শক্তিরপরা তব। 
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈশ্বরেশ্র | 

যাইতীত!গোচরা বাচ।ং মনমাং বাবিশেষণা | 

জ্বানিজ্কানপরিচ্ছদ্দয। বন্দে তামীশ্বগীং পর।মিতিশ॥ 

পৈষ। বহুবুত্তিকৈব জ্বেয়।| পনাল্য শক্তিরবহধৈব শ্য়তে 
ইতি শ্রুতেঃ ॥ | 

চি 

উস পার পপ ৭ ৬... ০৮. ০৬, 

ক।শক্রমে পরমাত্মসন্দর্ডে তটন্থ।খ্য। জীবশক্তির বিবরণ বিস্তার | 

করিব । এক্ষণে অস্তরঙ্গ। নান্না শক্তির বিবরণ নিমিত্ত বছিরঙ্গ। 

শর্তিরও উদ্দেশ করা হইতেছে ॥ ৯৯ ॥ | 

অপর। ও পরা যে শক্তিদ্বয়, তাহ! বিষুণপুরাঁণে শ্রুত হই 
(মাছে যথা--হে সর্ববাত্ান্! হে দেবেশ্বর ! সকলভূতে তোমার 

গুণময়ী যে শক্তি তাহার নাম অপর, এ নিত্যরূপা শক্তিকে 

নমস্কাগ করি । আর যিনি বাক ও মনের অগোচর, ফহ!র 

বিশেষ নাই এবং যিশি জ্ঞ।নিদ্রিগের জ্ঞানের চরম.. সীম। সেই 

ঈশ্বরী পর! শক্তিকে নমস্কার করি ॥ 

দেই এই পর! শক্তিকে বহুরৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়। জানিতে 
হইবে, যে হেতু শ্রুত্িতে বলিয়।ছেন এই পরমেশ্বরের বিবিধ 
প্রক।র শক্তি শ্রুত আছে ॥ 

নু 1 
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তত্র বহিরগামাহ ॥ 

খতেহর্থং যতগপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চ।ত্মনি। 
৷ তদিদ্যাদাত্মনে! মাাং যখ।ভাসো যথ| তমঃ ॥ ১৪ ॥ 
ূ অর্থ পরমার্থভূতং মাং বিনা যত প্রতীয়েত মণ 

প্রতীতে ₹ৎ প্রতীত্যতাবাৎ । মস্ত! বছিরেব যণ্য গ্রতী- 

ভিরিতভার্থঃ | যচ্চত্নি ন প্রতীয়েঠ যম্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিন। 
সিন টি ইট হি ভিন তেহ ইউ তি ই বি লিউ এলি নিত জনে 

ূ 
ৃ 

ূ তন্মধ্যে বহিরঙ্গ! শক্তি কহিতেছেন দ্বিতীয়স্কন্ধের 
ূ ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥ 

ূ ভগবান্ কহিলেন হে ব্রঙ্গন ! আমার মায়ার স্বরূপ এই 
যে, যে যে বস্তু কেন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং 

সত হইলেও যাহ! আক্মাতে প্রতীয়মান হয় না, তাহ।ই আমার 

মায়! অর্থ। ছুই চন্দ্র যেমন অর্থ বিনা প্রতীতিমাত্র হয়), আর 

যেমন অন্ধকার বস্ততঃ একট। পদার্থ হইলেও গ্রকাশ পায় না, 

তাহ।র ন্যায় মায়।রও কখন কখন আস্তে প্রকাশ হয়না ॥১৪ 

তাৎপর্য । অর্থশন্দে পরমার্থস্বরূপ। আমা ব্যতিরেকে 

যাছা প্রতীত হয়, এবং আমার প্রতীতি হইলে যাহার গ্রতীতি 
হয় না। অর্থাৎ আম। হইতে বাছোতেই যাহার প্রতীতি। 

যাহ! আত্মাতে প্রকাশ পায় না, ইহার অর্থ এই যে, আমার 

আ্রম্বত্ব ব্যতীত যাহার আপন| হইতে প্রতীতি হয় ন]। এই 
রূপ শক্ষণ।ক্রান্ত বস্তুকে আমি যে পরমেশ্বর আমার মায়! 
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স্বতঃ প্রতীতিনপভ্ভীকার্থ তথ। | লক্ষণং বস্তু । আত্মনো মর্ম 

পরমেশ্ররলা মায়াং জীবমাঁয়া গুণমায়েতি দ্বযাত্তিকাং 

মায়াখাশক্িিং বিদা।ত ॥ ১০০ ॥ 

আত্র গুদ্ধজীবসাপি চিন্রপত্বানিশেষণতর্দীয়রশ্বিস্থা- 
নীয়ত্বেন চ স্বান্ঃপাত এব বিবক্ষিতঃ | তত্রাইস্য। দ্বাত্যি- 

কত্বেনাভিপানং দৃষ্টান্তাদেবিধ্যেন লভ্যতে তত্র জীব- 

মাঁয়াখাস্য প্রথমাংশস্য তা দৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পউয়ন্ 'আঅস- 
স্তাননাং নিনাতি যথাঁভীস ইতি ॥ ১০১ ॥ 

আতাসে। জ্যোতিবিশ্বদ্য স্বকীয় প্রকাশীদ্ধযবহিত- 

জ!নিবে ভার্থাৎ দর ভেদে মায়াখ্য ' শক্তি ছুই প্রকার 

হইয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥ | 

এস্থলে শুদ্ধ জীবেরও চিতম্বরূপত্বের বিশেষ দ্বার! 

তাঁহার রশ্রিস্থ।নীয়ত্ব দ্বারাও আপনার অন্তঃপাতও বিবক্ষিত 

হইয়াছে । তন্মধ্যে এই মামার দ্ব্যাত্বিকত্ব রূপে অর্থাৎ 

জীবমাঘ! ও গুণমায়। বলিয়। যে সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহ। ছুই 

প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বার! উপলব্ধি হয়। তন্মপ্যে গ্রথমাংশ জীব- 
মারাখোর যে মায়।ত্ব তাহ! দৃষ্টান্ত দ্বার1স্পষ্ট করিবার নিমিনত 
অসম্ভাবন! শির।স পুর্নিক কহিতেছেন .“যথাভ।স ইতি” ॥১০১ 

জ্যোতিলির ম্বের আঁভান স্বকীঘ্স প্রকাশ হইতে বাযবহিত 

স্থানে কোন প্রকায়ে উচ্ছলিত প্রতিবিম্ব বিশেষ যেমন 

১ টিটি | ১৪৫ 
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৯৪ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভ2| 

০০ 

কথপ্িদুচ্ছ (লতচ্ছট।বিশে্ষ; স যথ। তম্ম।দ্বহিরেব শ্রতী- 

তে নচ তং বিন। তস্য প্রতীতিস্তথ। সাহপীত্যর৭৫থঃ। 

অনেনাভ।সপর্মত্বেণ তস্যামাহা।সাখ্যত্বমপি ধ্বনিতং। 

অতস্তংকর্ষস্যাভ।স।খাত্বং ক্বচিৎ । তভাসশ্চ নিরোধ- 

শ্চেতা।দেো। আত্র স যথ। কচিদব্যন্তোস্টাত্বা স্বচ।ক 
চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণ।ং নেত্রপ্রকাশমারণে।তি ॥ 

'তমারুনা চ ঙ্গেনাভ্যান্তেভুটকেজস্তেনৈব দ্রষ্টনেত্রং 

 ব্যাকুলয়ন স্বেপকণে সর্ণশাবলামুদিগরতি | কদাচিন্তদেব 
পুথগ্ ভাবেন নাগাকারতয়া পরিণময়তি। তথেয়মপি 

জ্যোতির্ব্বিন্বের বাহিররেই প্র ভীত হয়) কিম জ্যতিবিন্থ 

ব্যতিরেকে আপের প্রতীতি হয় না, তাহার ন্যায় মায়ার 
উপলব্ধি হয় না। এতদ্দারা আভসধর্দত্ব প্রধুক্ত মাযার 
আভাসখ্ত্বও ধ্বনিত (শব্দিত) হইল । অতএব মায়া 

কার্ধ্যের আভাপত্বও কেন স্থানে অর্থাৎ যথ! দ্বিতীযস্কান্বের 
১০ অধ।য়ে ৭ শ্রোকে । “আভাদশ্চ নিরোধশ্চ৮ ইত্যাদি 

স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । এইস্থলে অত্যান্ত উত্তট স্বরূপ আভাস 
যেমন কোথাও নিজের চাক চিক্য ছটায় পতিত্তনেত্র জন- 

শপ 

চ্ঞ 

এ শি এস” ৮ 

সকলের গেত্রপ্রক।শকে আবরণ করে, স্বায় অনন্তয উদ্ভট 
তেগস্ত্ব দ্বারাই সেই দ্রক্টার নেপ্রেকে ব্যাকুণু করত ন্দীয় 
সমীতপ বর্ণশাবল্যকে উদগাঁর করে, কখন বর্ণশ।বল্য- 
কেই পৃথকৃ ভব দ্বার] ন|না প্রঞ্কার রূপে বিকারাপন্ন 

ঠঃ 
1৯ পপির এ সন 
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সদ সপ পরা 

উিগগাগার্ |]  যট্পন্দর্ভঃ। ৯৫ 
শপ পপ পাস্পা পপ পপা্পাশ্প শপ * *াপাি পপ _ ৯ ৭ স্পা পা ০৮ পি শি াস্িশা ৭ পপপীস্পশ্পা পপ শীশিল ০ ১০০০ ক পপ কউ.» 

জীবজ্ঞানমারূণোতি সত্বাদিগুণসাম্যরূপ।ং গুণম/যাখ্যাং 

জড়।ং প্রকৃতিমুর্দিগরতি । কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্বাদি- 

গুণ।ন নানাকারতম়। পরিণময়তি চেত্যপি জ্বে়ং॥ ১০২ ॥ 
তছুক্তং । একদেশস্ছিতস্য।গ্নেরিত্য। দি । 

তথাঁচ। আয়ুর্মেদবিদঃ | 

জগদেযানিরচিন্ত্যস্য চিদানন্দৈকবপিণঃ | 
পুংসোহ্ন্তি প্রকতিনিত্যা গুতিচ্ছায়েব ভাঙ্বতঃ। 
অচেতনাপি চৈতন্য যোগেন পরমাত্মনঃ | 
অকরে দ্িশ্বমখিলমনিত্যং নাটক কৃতিরিতি | 

পা ৮ সপ সপ পাশ শশা ০ ২ স্পা 

করায়, সেই রূপ এই মায়।ও জীবের জ্ঞানকে আবরণ করে | 
সত্বা্দি গুণের সাম্যরূপা গুণমায়ানানী জড় প্রকৃতিকে 
উদ্দি্গিরণ করে এবং কখন কখন পৃথগ্ ভূত সত্বাদি গুণ সক- | 
লকে নানা প্রকারে বিকারাপন্ন করে, ইহাও জানিতে 
হইবে ॥ ১০২ ॥ 

এই বিষয় উক্ত হইয়ছে ॥ 

যেমন একদেশস্ফিত অগ্নির জ্যোতসস। সর্ববতঃ সঞ্চারিত 
হয় তদ্রপ। 

এই প্রকার আয়ুর্ধবেদবেক্তাও বলিয়াছেন .॥ 
| অচিন্ত্য এবং এক চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষের সুর্য্যের প্রতি- 
1 চ্ছায়ার ন্যায়, জগদ্্যোনি, ন।টকাকৃতি নিত্য। প্রকৃতি সাছেন, 
| তিনি অচেতন! হুউয়াও পরমাত্ম।(র চৈতন্যযোগ দ্বারা অনিত্য, 
/ অখিল বিশ্বকে স্থষ্ট্ি করিয়াছেন । অতঞ্ব এই প্রকার নি 
| তাংশ জীবমামা ও উপাদান।ংশ গুণমায়া পরে বিচার 

ৃ (১০ | ] শি 

সি ০০তম রচস্তরজডট 
3 মাপ ওমা, তপ্ত... ০০. ৯ পা _ 

॥ ৩৪] 



|. | ডি. 
৯৬ ষট্সলর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

|. তদেবং.নিমিত্াংশে! গুণমায়েত্যগ্রেইপি বিবেচনীয়ং॥১০ত 
অধৈবং সিদ্ধং জীবমায়াখ্যং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং 
দৃষ্টান্তেন স্প্উয়তি যথা তম ইতি । তমঃশবেনাত্র 
ূর্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে ৷ তদযথ| তন্ম.ল- 
জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্ব বিনা ন মন্তবতি তগ্থাদিয়- 

পীতি। অথব। মায়ামাত্রনিরূপণ এব পুথগ্ দৃষ্টাস্ত- 
দবয়ং। তত্রাতাসদৃষ্টীন্তে। ব্যাখ্যাতঃ । তমোদৃষ্টীস্তশ্চ যথা! 
অন্ধকারো জ্যাতিষোহন্যব্রৈব প্রতীয়তে জ্যে।তিবিন।চ 

্ 

(করিব ॥ ১০৩ ॥ 
অনন্তর এই প্রকারে জীববায়াখ্য দিদ্ধ করিয়। গুণমায়াখ্য 

দ্বিতীয়কেও দৃষ্টান্ত দ্বার! স্পন্ট করিতেছেন “যথা তম ইতি” ॥ 
এন্থলে তমংশব্দে পূর্বকথিত তমঃপ্রায় বর্ণিশ।বল্যকে 

বল! যায়। যেমন স্থীয় স্বীয় মূল স্বরূপ জ্যোতিতে অবিদ্য- 

মন থাকিয়াও এ জ্যোতির আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, 

তদ্রপ এই ম।য়াকেও জানিতে হইবে । অথব। মামামাত্র 

নিরূপণে দুইটা দৃষ্টাস্ত পৃথক্ হুইয়াছে। তশ্মধ্যে আভাস 
ব্যাখ্যা করা হইল ॥ 

তমে। দৃষ্টান্তও ব্যাখ্য। করিতেছি ॥ 
যেমন অন্ধকার জ্রেতির অন্যন্রই প্রতীত হয়, কিন্তু 

জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয়না এবং জ্যোতি: 
$ | 

টি 

4 

কেরির ছিরে ত িচআজআতেএতারস্ল এতে 

ঙ 
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ভগবগুসন্নর্তঃ। ] ষট্সন্দর্ডঃ | ৯৭ 

ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তত্প্রতীতির্ন” 
পৃষ্ঠাদিনেতি তখেয়মপীত্যেব জ্ঞেয়ং। ততশ্চাংশঘয়ন্ত 
প্রবৃভিভেদেনৈবেষ্ং নতু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তনদৃষ্টান্ত- 
দ্বেধাভি প্রায়েণ তু পুর্বস্যা আভামপর্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন 
কচিৎ প্রয়োগ? উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব বেতি ॥ ১০৪ ॥ 

(যথা । 
সসর্জ ছাঁয়য়াইবিদ্যাং পঞ্চপর্ববাণমগ্রাতঃ | 

তমো মোহে! মহামোহস্তামিস্রো হৃন্ধসংজ্বিতঃ | 

ইত্যত্র তথাচ। কাহং তমো। মহদহ্মিত্যাদে । 
পূর্বত্রাবিদ্যাবিদ্যাখ্যনিমিত্তশক্তি-বুত্তিত্বজ্জীববিষয়কত্বেন- 

স্বরূপ চক্ষুর্ঘারাই তাহার প্রতীতি, হয় কিন্তু পৃষ্ঠদেশের দ্বার! 
প্রতীতি হয় না, সেইরূপ এই মায়াও হইয়।ছেন, ইহ। জানিতে 
হইবে। অতএব অংশদ্বয়ও প্রবত্তিভেদ দ্বারাই ইষ্ট হইয়াছে, 
দৃষ্টান্তভেদ দ্বার! পূর্ব্বোক্ত জীবমায়ার (আভাসপর্ধ্যায় ছায়া 
শব্দ দ্বারা, উত্তরোক্ত গুণমায়ার তমঃশব্দ দ্বারা কোথাও 

প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥ 

৩ বন্ধের ২০ অধ্যাষে ১৮ শ্লোকে যথ। ॥ 

অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধিকরণক 
পঞ্চপ্রকার অবিদ্য' অর্থাঘ তমঃ) মোহ,. মহামোহ, তামিআ ও 
'অন্ধতামিস্র এই' পাঁচটা স্প্টি করিলেন। এস্থলে তথা ১০ 
ক্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে “কাহুং তমোমহুদহং» ইত্যাদি ১১শ্লোকে। 



টি শপ সস পাহারা (৪. ২ শর 
পারার বপন, পর জস- 

রঃ ও 20] 
হিরা ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

শক্তিবৃত্তিত্বাদ গুণমায়াত্বং। তথা সসর্জেত্য।দো ছাঁয়া- 

শক্তিং মায়ামব্লন্থ্য সৃষ্ট রস্তে ব্রহ্ম! স্বয়মবিদ্যামাবির্ভ।বি- 
তবানিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥ 

বিদাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ,দ্ধব শরীরিণাং | বন্ধমোক্ষ- 
করী আদ্যে মায়য়া মে বিনিশ্মিতে | ইতুক্তত্বাৎ অনয়ো- 

রাঝিাবশ্চ আীয়তে | তত্র পূর্ধবস্যাঃ পাদ্মে শীকৃষ্ণসত্য- 
ভাম(সন্বাদীয়কান্তিকগাহাআ্্যে দেবগণকৃতমায়াস্ততৌ | 

সপ শা পপি শিস্টি শি শিশীপাী শী সস পপি পপ পসরা» আট পপ পপ 

পূর্বেব অ'বদ্যা ও বিদ্যা নামক নিমিতশক্তি বৃন্ভিহেতু জীব- 
ব্ষয়কত্ব রূপে জীবমাধাত্ব, উত্তর ভাগে স্বীয় সেই সেই গুণময় ৰ 

| মহদাদির অপদন শক্তিরৃত্তিত্ব প্রযুক্ত গুণমায়াত্ব হইয়াছে। 
| তথা “সপর্জ” এই তৃতীষন্কন্বায় পদ্যে ছায়া শক্তি মায়াকে অব- 

লম্বন করিয় স্ষ্টির আরন্তে ব্রহ্মা স্বয়ং অবিদ্যাকে আবির্ভাব 
করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥ 

একাদশন্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥ 

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় 
আমার শক্তি, উভয়েই শরী'রদিগের বন্ধমোক্ষকরী ও উভয়ই 
অনাদি, এ উভকেই আমার ময়াদ্বার। নির্শিত জানিবে ॥ 

এই উক্তিপ্রযুক্ত বিদ্যা ও আ'বদ্যার আবির্ভীবভোদও 
| শুনা বায়। ত্ধ্যে পুর্ববার অর্থাৎ বিদ্যার ভেদ পদ্মপুরাঁণে 
ৃ শ্ীকৃষ্সত্যভাম।-সম্বাদসন্বদ্ধে কার্তিকমাহাত্্যে দেবগণকৃত 
&8. র ১ ৭ ৭০ পপ আস শি ক ১ সি ৭ জা ৭ শিং তিন পাপ তি পি 1 পাশ শী ০ শপ পপি শসা পর পপ ০ সপ এ সাব পথ্য 
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ইতি স্তবধস্তত্তে দ্েবাস্তেজোমগ্ডলসংস্থিতাং | 

দদৃশুরগগণে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং | 
তম্মধ্যান্ভারতীং সর্বেবে শুশ্রবুর্বোমচারিণীং | 

অহমেব ত্রিধ! ভিন্ন। তিষ্ঠামি ভ্রিবিধৈ্ণৈরিত্যাদি ॥ 
উত্তরস্যাঃ পান্মোভতরখণ্ডে | 

অসগ্যং প্রকৃতিম্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যযুমিতি 

| ২। ৯। শ্রীভগবান্ ব্রন্মাণং ॥ ১০৬ ॥ রঃ 

অথ স্বরূপভূতাখ্যামস্তরগাং শক্তিং সব্বস্যাপি প্রবৃত্যন্যথ। 
নুপপন্তা তাঁবদাহ দ্বাভ্যাং ॥ 

মায়াস্ততিতে যথা ॥ | 
দেবগণ তেজোমণগ্ুলসংস্থিতা বিদ্যাকে এই প্রকার স্তব 

করিতে করিতে সেই গগণে, তেজঃপরিপূর্ণ দিকূসকল অব- ] 
লোকন করিলেন, পরে এ তেজোমধ্যে, “আমিই ত্রিগুণ দ্বারা 
তিন রূপে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত আছি” এই রূপ আকাশবাণী 
শ্রবণ করিয়্যছিলেন । 

অনন্তর উত্তরা অবিদ্যার আবির্ভাব যথা! পদ্মপুরাণের 
শুর খণ্ডে। যাহার বিনাশ নাই, ঘোর অন্ধকারময় এমন 

অসংখ্য প্রকৃতির স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । ২। ৯। দ্বিতীয়- | 
স্কন্ধে নয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি কহিয়াছেন ॥ ১০৬ 

অনন্তর সকলেরই প্রবৃত্তির অন্য প্রকার অনুপত্তি দ্বারা 
স্বরূপময়ী অন্তরগ শক্তি ছুই গ্লেকে কহিয়াছেন যথা ॥ 

৮০৯ শপ পাপী শশী? ৮৭ ০ সা ০০ পাস ৯ 
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যন্ স্পৃশস্তি ন বিছুর্মনোবুদ্ধীক্দ্রিয়াসবঃ | 
অস্তর্ববহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তক্নতোইম্ম্যহং 1 

দেহেন্ড্রিয় প্রাণমনোধিয়োইমী 

ংশবিদ্ধাঃ প্রচপভ্তি ক্স | 

নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং 
কার ১ পাস পর ৪ ৮ সস রস্ সপপস্পাসপলা পপ লা শা প 

৬ ক্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে,১৯। ২০ শ্লোকে 

" চিন্রকেতুর- প্রতি নারদের বাক্য ষথা ॥ 
আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও যাহাকে 

মন, বুদ্ধি, ইব্ডরিযি ও ঘপ্রাণ সকল ক্রিয়া শক্তি ছারা ম্পর্শ 

করিতে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বার! জানিতে পারে ন। তিনিই ব্রহ্গ 
তাহাকে নমস্কার করি ॥ 

ফলতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এসকল আত্ম 

চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্রকালে স্ব স্ব বিষয়ে 
প্রচরণশীল হয়। অন্য সময়ে অর্থাহ স্ুষুণ্তি ও মৃচ্ছাদির কালে 
চৈতন্যাংশ না থ।কাতে অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে 

পারে না, তাহায় ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয় 
না, অতএব যন্তরপ লৌহ অগ্নিশক্তি দ্বারা দাহক হইয়াথাকে 
অথচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না! তদ্রপ, দেহাদি ব্রহ্মগত 

জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বার যদিও ক্রিয়াবান ও জ্ঞানবান্ হয 
দখ(চ তাহাকে স্পর্শ করে না এবং জানিতেও গারে না, যদ্যপি 
বব দ্রষ্টী থাকেন সত্য, তথাচ জীবেরও জানিবার সম্ভব নাই, 

চ ৮১ 
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স্থানেষু তদ্দ 2: পদেশমেতি ॥ ১৫ ॥ 

টীকাচ। যদ্বন্ম ব্যোমবদ্ধিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ 
ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশস্তি মন আদীনিচ জ্ঞানশক্ত্যা'ন বিছুঃ 
তদ্বহ্ধ নতোহস্মি। তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ ওক | 

যাঁদয়োহমী যদংশবিদ্ধ। যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্ত কর্ম 
্বস্ববিষয়েষু প্রচরস্তি জাশ্রতস্বপ্নয়োঃ অন্যদা স্রযুণ্ডি- 
নি নৈব প্রচরন্তি। যথা অশ্রতপ্তং লোহং ম দহতি। 

সপে ভগ ১ শর রা ৬ বা 

যে হেতু জাগা ও সারার চাচি বৃ সময়ের র নিমিতই তিনি দ্রষটা 
এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ১৫ ॥ 

উক্ত শ্রোকদ্বযের টীকা ॥ 
আকাশের ন্যাঁয় বিস্তৃত হইলেও যে ব্রন্মকে অস্থ (প্রাণ) 

সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, এবং মন | 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানিতে 
পারে না, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। এত্রহ্ধকে না 
জানিতে পারার কারণ এই যে, দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ মন এবং | 
বুদ্ধি এ সকল ফাঁহার চৈতন্যাংশে আবিক্ট হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন 
কালে স্বীষ স্বীয় বিষয়ে প্রচরণশীল হয়, অন্যসময়ে অর্থাৎ 

্বযুণ্ডি মূচ্ছণদিতে. প্রচরণ করে না, অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ 
করিতে পারে না তদ্রপ, অতএব লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি 
দ্বারাই অন্যকে দপ্ধ করে কিন্তু অগ্রিকে দগ্ধ করে না। এই 

টুর 
০ আআ পপ রশ বার খারা লস বস পপ আপস আচ আপি কপ ও প 

৯ 
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অতে। যথা লোহমগ্রিশক্ত্যৈব দাহকং সদগ্রিং ন দহতি। 
এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং গ্রবর্তমানা দেহাদযস্তন্ন 

স্পৃশভ্তি ন বিছুশ্চেতি ভাকঃ। ইত্যেমা ॥ ১০৭ ॥ 
অত্রাদ্বিতশীরীরকেইপি সাঙ্খমাক্ষিপ্যোক্তং যথা । 

অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিভমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কক্গ্যেত। যর্থা- 
ইগ্রিনিমিভময়ঃপিগাদেদপ্বিংত্বং। তথা সতি যম্সিমিত্তমী- 

ক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ববজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কারণ- 

মিক্তি ॥ ১০৮ ॥ 

শ্র্গতশ্চাত্র ॥ 

তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্ববং, কো ছোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যা- 
সম পসরা শপ ১৯ত আপাত ৮৯ পাস্পিলাা পিসি জর পাশ শশী পাশপাশি শিস শীশীশ শীট পাসপাপপাশা পাপ পাশ পাতা পি ০ 

| প্রকার ্ঙ্গগ্ঠ জান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বার! প্রবর্তমান' দেহাদি 

| ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥ 

এই স্থলে অদৈতশারীরকেও সাজ্মাকে আক্ষেপ 
করিঘা বলিয়াছেন যথা ॥ 

যেমন অগ্নিনিমিন্ত লৌহপিগু।দির দাঁহকত। শক্তি হয়, 
তদ্রূপ সাক্ষিত্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রধানের দর্শনকর্তৃত্ব অর্থাৎ 
জগৎকারণত্ব শক্তি কল্পিত হইয়াছে । এ রূপ হইলে ধাঁহাকে 
নিমিত্ত করিয়া! প্রধানের ঈক্ষণকর্তৃত্ব হইয়াছে, সেই সর্বজ্ঞ 

ত্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ হইলেন ॥ ১০৮॥, 
এস্থলে শ্রগতিও কহিয়াছেন ॥ 

সেই দীপ্ডিমান্ ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে সমুদায় জগৎ প্রকাশ 
এ 

& কি গে শি শান সপ পপির 
1৮০ শি ০৯ আপ পা পা পপ. জা, লিপ াররর এ প্ _০৩ 
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দ্বদেষ "আকাশ আনন্দোন স্য।ৎ। চকষুষশ্ক্ষু রূত 
আত্রন্য শ্রোত্রমিত্যাদ্য! ॥ ১০৯ ॥ 

অথ গ্রকৃত্যাবশিক্টাটীক। । জীবস্তহি দষ্টত্বাজ্জানাতু 
নেত্যাহ।, স্থানেষু জাগ্রদাদিষু দ্রপ্রপদেশং দ্রষ্ট সংজ্ঞাং 
তদেব এতি প্রাপ্পোতি । নান্যে! জীবে নামাস্তি নন্য- 

তোহস্তি দ্রুক্টে ত্যাদি শ্রুত্তেঃ | যৰ। | দট্রপদেশং দ্র সংজ্ং 
জীধমপি তদৈবেতি জানঠি নতু জীবস্তৎ জানাতীত্যর্থঃ 
ইত্যেষ(। তছুক্তং। ভ্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা 

পাউতেছে। অন্য কোন্ গ্রাণা অপানচেষ্টা করিবে ? অন্য 
কোন্ গ্রাণী প্রাণচষ্টো করিবে ?। যে হেতু এই আনন্দ 

আকাশে নাই। তিনি চক্ষু, শ্রোন্রের শ্োত্র | ইত্য।দি ॥১০৯ 

অনন্তর পূর্বোক্ত টীকার অবশেষ ॥ 
জীবের যদি দদষ্টত্ব অর্থাৎ দর্শনকারিত্ব হইল তবে জীব 

ব্রহ্মকে জানুন এই পাম কহিতেছেন, জীব জানিতে পারেন 

না, কেবল তিনি জাগ্রন।দি অবস্থাত্রয়ে দ্রষ্ট। এই নামমাত্র 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, জীবনামে অন্য কেহ নাই। পরক্রহ্ম 
হইতে অন্য কেহ দ্র্টা নাই, শ্রগঠিতে এই জপ বর্ণিত হ্ই- 
য়ছে। অথব| দ্রত্ট, নামক জীণকেও ০লই পরত্রহ্মই জানেন, 
জীন তাহাকে জানিতে পারেন না ॥ 

'এই বিষয় উক্ত হউযাছে॥ 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সযুপ্তি এই অবস্থাকে ঘিনি জান, তিনিই 

|... | টা 
॥ ৩৫ ] 
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১০৪ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ডঃ। 

্েম্পস্পপ পপসপামপী পা পি শশস্স পসপপাাপসকশ 

স্বাশ্রয়াশ্রপ ইতি ॥ 

শ্রুতৌচ ॥ . 
জীবনামাহতোহন্যঃ স্বয়ংপিদ্ধে। নাস্তি পরহ্য তদ1- 

স্বক এবেতভ্যর্থঃ | তথাহতো হনে 1 দ্রষ্ট। ন।স্ভি সরববদ্রষ স্ত- 

স্যাপরো দ্রেষ্ট। নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৬ ॥১৬॥ 

নারদশ্চিত্রেকেতৃং ॥ ১১০ ॥ 
কিঞ্চ ॥ 

দেহোহমবোহক্ষা মনবে। ভূততমাত্রা 

নাত্মানমন্যঞ্চ বিছুঃ পরং যৎ। 
এপ ০ পর. সা, পচ পপ... পা এস (আজে স্লিপ হি 

অত!) তাহার কেহ আশ্রয় নাই, তিনিই সকপের আশ্রয় ॥ 

শ্রনুততিতেও কহিয়াছেন ॥ 

এই পরক্রহ্ম হইতে জীন্নামে স্বয়ং(সদ্ধঅন্য কেহ নাই, 
পরস্ত পরত্রহ্ধ স্বরূপই আছেন। অতএব পরব্রঙ্ম হইতে অন্য 
দ্রষ্ট! নাই অর্থাৎ সর্বদ্রষ্ট| পরব্রন্মের অন্য কেহ দ্রেষ্টা নাই। 
এই ব্যাখ্যা ইইল ॥ ১০০ ॥ 

আরও ॥ 

৬স্কন্ধের ৪ অধ্যারে ২০ শ্লোকে দক্ষ শ্রীপুরুষেতমকে | 
কহছিয়াছেন যথ| ॥. 

দেহ, প্র1ণ, ইন্জ্রিঘ,পদুঅন্তংকরণ পঞ্চভূত ও পঞ্চতশ্মাত্র 
ইহার আত্ম।তে অর্থাৎ স্বীয় রূপকে, অন্য ইন্দরিয়বর্গকে এবং | 
এঁ ছুয়ের শ্রেষ্চ দেবতাবর্গকে জানতে পারে না, যদিও পুরুষ 

এ জি 
পা - ০ রা পা এম সস 



মগ তল রলাাজানারলস ঘরে 
ভগবগুলম্দর্ভঃ| ] ষট্সন্দর্ভঃ | ' ১৪৫ 

পপ রস অপ সপ 

সর্ববং পুম।ন্ বেদে গুণাংস্চ তজ্জ্জো 

ন বেদ সর্ববজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ১৬ ॥ 

দেহশ্চাসবশ্চ প্রাণ। অক্ষাণীক্দরিয়াশিচ মনবোহস্ত£- 
করণ।ন ভূকানিচ মাত্রাশ্চ তম্মাত্র।ণি আত্মানং স্বন্বরপং | 

অন্যং স্বশ্ববিষয়বর্গং তমোঃ পরং দেবতাবর্গঞ্চ ন বিছুঃ। 

পুমান্ জীবস্ত সর্ববং ॥গাত্ানং স্বন্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং 
তয়োঃ পরং দেছাদ্যর্থজ।তং । তদধিষ্ঠাতৃদেবতা বর্গ 

বেদ। তথা দেহ।দিমূলভূত।ন্ গুণাংশ্চ সত্বাদীন্ বেদ 

তত্তজজ্ঞোহপ্যসৌ। যং সর্ববজ্ঞং দেহাদিজীবাস্তাশেষ- 

অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এঁ তিনের মূলীতৃত গুণসকলকেও 
জানেন, তথাচ তিনি এরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্বজ্ঞ ভগ- 

বান্কে জানিঠে পারে না, আমি সেই ভগবান্ অনস্তদেবকে 

স্ব করি । ১৬৪ 

তাৎপর্য; । দেহ, গ্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিব্যা্দি 

পঞ্চভূন্ত এবং রূপ প্রভৃতি পঞ্চ তম্মাত্র, ইহার সকল আপ” 
নাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য অর্থ ন্বস্ব বিষয়বর্গকে, 
এবং এ ছুই হইতে পুথক্ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, 
কিন্তু পুরুষ অর্থ।ৎ জীব আপনাকে ( স্বীয় স্বরূপকে ) তাছ। 
হইতে অন্য প্রমাত! অর্থাৎ ইন্দ্িয়বর্গকে 'ও তছুয় ভিক্ 
দেহা্দি অর্থ সকলকে এবং তদধিষ্ঠ।তৃদেবতাবর্গকে, তথ। 
দেছ।দির মূলীভূত সত্বাদি গ৭ সকলকে জানিয়াও যে সর্ধব- | 



রত শস্ফজলোরশা 

পপ পা সপ পাপ 

ঙ 

১০৬ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবত সন্দর্ভঃ। 
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জ্ঞাতারং নবেদ। তমনন্তং ্বরমনন্তত্বাৎ ্বরূপভূতানস্ত- 

শর্ভিমীড়ে ॥ ১১১ ॥ 

অতএব যত্রছি দ্বৈতগিব ভবন্তি দিত ইতরং 
পশ্যতীত্যারভ্য জীবলোউরদদন্ট,ত্মুক্ত1 মত্র ত্বপ্য লর্্ন- 
মাক্ৈবাড়ৃৎ, তৎ কেন কং পশ্যেদিতা।দি*1 তস্া পরমাত্ম- 
দ্রটত্বং নিরষধা পরশাস্সাণস্ত  তন্তৎসন্বিদ্রধত্বং 
স্ব, ত্মপ্যন্তী(“ িক্ঞাততাধমারে | কেন  বজ্ঞানীগাদিতা- 
০ এ পস্পা শা তিক্ত শি শশী নটি নহি ৩৬ 

ভ্কে অর্থাৎ দেহাদি জাবপর্ধপ্ত সকণের ভজ্ভ্বাতাকে জানেন 

না। যিনি অনন্ত অর্থাৎ স্বয়ং অনন্ত প্রঘুক্ত স্বরূপভূত অনন্ত 

শক্তি । অমি তাহ।কেস্তব ক্র ॥ ১১১॥ 

অত এব যাহ!তে অর্থ।ৎ মায়াপৈভবে যিনি দ্বৈতৈর ন্যায় 

হয়েন, তিনি ইতর ইতরকে অবলোকন করেন, এই কথা 

বলিতে প্রবন্ত ছইয়। জীবের ইর দ্রপ্টত্ব অর্থাৎ সামান্য বস্ত 

দর্শনকরিত্ব উল্লেখ করত.যাহ।তে এই জীবের আত্রাই সকল 

হইয়াছেন । তাহাতে সেই জীব কাহার দ্বার কাহাকে দেখি- 

বেন, এই পর্বান্ত বলিয়া দেই জীবের পণযাক্সট ত্ব অর্থ।ৎ 
পরমাত্মাকে জানিতে পারা নিষেধ করিয়া, পরমাত্ব।র সেই 
দেই সমুপায়ের দ্রন্টুত্র অর্থাৎ আপনাকে জনিবার সমর্থত্বও 
আছে। অরে! বিজ্কাতাকে অর্থাৎ সর্নিজ্ঞকে কে জানিতে 
পারে ইত্য।দি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন । পরমার অধিষ্ঠান 
স্বরূপ এই জাবের যিনি আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্ম! তিনিই 
2. শপ ৪572 এ 

রি 
শি আন 

পে ০৯ আপ এ পপি সপ পা আট 



ভগবগসন্দর্ডঃ | ] ষট্লন্দর্ডঃ | ১৯৭ | 

নেনাহ অস; জীবস্য তদধিষ্ঠানভূ ত্য যআত্া পরমাত্! 

স এব যত্র স্বরূপে তচ্ছক্জ্যাদিকং সর্বমভূৎ। নতুব্স্ত্ব| 

স্তরপ্রবেশেনেত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥ 
অয়মর্থঃ | যত্র মায়াসৈভবে দ্বৈমিব ভবতি তম্মুল- 

কত্বানতদনন্যদপি মায়।খ্যাচিন্তযশক্তিহেতৃকতয়। জড়মপিন 

নশ্বরত্বেন তদ্ধিলক্ষণতয়। সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রত্তাকমিব 

মুহুর্জায়তে তত্র ইততরো, জীব ইত্তরং পদার্থং পশ্যঠাতি 

তস্য করণদৃশ্যুয়া মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যত্রতু 
স্বর্ূপবৈভবে অস্য জীবস্য রশ্বিস্থানীয়স্য মগুলস্থানীয়ে! 

সস ও ০. আপ পপ 

যাহাতে অর্থাৎ মায়াবৈভবে নিজম্বরূপে স্বীয় শর্তিগ্রভৃতি 

সমুদায় হইয়াছেন, তন্য কোন বস্তৃম্তর প্রবেশদ্বার! অর্থাৎ |. 
কে।ন বস্ত্র সম্যোগে হয় নাই ॥ ১১২ ॥ 

ইহার অর্থ এই ॥ 

যে মায়াবৈভবে (জগতে) মায়ার মুপহেতু ব্রহ্ম ছ্বেতের 

ন্যায় হইয়াছেন, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়।ও মায়ানান্দী 
অচিন্ত্য শক্তিত্ব হেতু জড়, মলিন ও নশ্বরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম হইতে | 
ভিন্ন রূপে সম্প্িিত হুইয়া.ছ, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যমানের ন্যায় 

বারম্বার জন্মিতেছে। ইত্তর (জীব) করণ (ইন্দ্রিয়) দৃশ্য | 
(দেহ) জীব, ইন্রিয় ও দেহ এই দুয়ের পরস্পর যোগ থাকা 
প্রযুক্ত ইতর পদদার্কে অবলোকন করে। যে ম্বরূপবৈভে, 
এই রশ্বিন্থানীয় জীবের মণ্ডলস্থনীয় যে আত্ম। অর্থাৎ পরমা তব 



শট ০৯ পা -- শি পপ পপ সপ আক | পপ ০০০০ - ত৮০০ 5 লী এ শশী শী তি পী তি আপা সপাস্পাজপ বা, ৯৬ _০৬- 

০৮, ষট্দন্দর্ভঃ | [ ভগবতসন্দর্ভঃ.। 

০ রর এপস 

য আম পরমাত্মা স এব যত্র স্বম্মিন, স্বরূপে তচ্ছ পা 

সন্বিমভূৎ অনাদিত এব ভবন্নাস্তে নতু বস্ত্স্তরপ্রবেশে- 

নেত্যর্থঃ | তন্ত্র ইতগ পম জীবঃ কেনেতরেণ করণতভূতেন 

কং পদার্থং পশ্যেত ন কেনা'প কমপি পশেৎ নহি রশ্ময়ঃ 

স্বশক্ত্য। সূর্ধযম গুলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুঃ । নচার্চিষে। 
বহি নির্দহেযুরিতি ভাবঃ ॥ ১১৩ ॥ 

'তদ্েণং সঠি যদ্য খন্বেবমনন্তস্বর্ূপবৈভবং তং ৰিজ্ঞ!- 
তারংশর্বজ্ঞ: পরমাআ্সানং কেনেতরেণ করণেন বিজীনীয়ৎ 

নকেনপীত্যর্থঃ | তদেব জ্ঞানশক্তে। তত্র সিদ্ধায়াং 
পরার পাপ. ক এক সস ৮ শশী শ্সপিপীিশ শা টিন শশী সীল ৩ িপী প্পপী পিজা আলাপ পর আপা পা আআ পান পাত শা পপ ৯ পাতি 

নিইক্ন্বরপশিন্ার। পকল হুইয়াছেন অর্থাৎ অনাদি 
কাল হইতে রহিয়াছেন, কিন্তু অন্য বস্তর সহিত প্রবেশ করেন 

নাই ।)0মই স্বরূপবৈতবে অর্থ বৈকুণ্ঠে সেই জীব কোন, 
ইতর ইন্জরিয় দ্বার। কোন, পদার্থকে দেখিবে ?। অর্থাৎ কাহার 

দ্বারাও দেখিতে প।ন না, অর্থাৎ কিরণ মকল আপনার শক্তি- 

দ্বার! সূর্ধ্যমগুলের অন্তর্গত বৈহুবকে শ্রকাশ করিতে পারে 

না, যেমন অগ্নির স্বীল। সকল অগ্রিকে দ্ধ করিতে পারে ন! 
তজ্রপ ॥ ১৯৩ ॥ 

অতএব এই প্রকার হওয়াতে নিশ্চয় ষাছার এই প্রকার 
অনন্ত ন্বরূপ নৈভণ, দেই বিজ্ঞাতাঁকে ওর্থাৎ সর্বজ্ঞ পরমা- 
ঝ্ববকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বার। জ।নিতে পারিবে ? অর্থাৎ কোন, 
ইন্দ্রি দ্বার! জানিবার শক্তি নই, অতএব এই প্রকার সেই 
1 রি টু ৯১ 

"গস . আআ সপ, ৯৯ ০ ১০ শো পর ১ 

গু 

রর ্ এপ তে সস সপ ০৯ ৯ 

সি তন 



গঁ 

হু ্পেীসিশিিশপী পপি কপি াীপটিশীিিশীাশির্পা শীশ্ীশীশ্ি শপ সপ এ+ পপ ০8০ 

গু ১ ্ 

চা 

ভগবৎসন্দর্ভঃ। ]  ষট্সন্দর্ভঃ। ১০৯ 
৯৮২০৯ ৯৮১০ল 

ক্রিয়েচ্ছা শক্তী লক্ষোতে ॥ 

| ৬। ৪1 দক্ষ: ঈ/পুকাযাতমং ॥ ১১৭ ॥ 

বশীরুতমায্বত্বনাপি তামাহু। 

সত্বং ছি নিত্যবিজ"াত্মগুণঃ ধান! 
কালে! বশীরুতবিশ্থজাবিসর্গশক্ভিরিতি 1 ১১৭ ঢু 

স্বধান্ন। চিচ্ছক্ত্য1 মত? কালো মায়াপ্রেরক ইতি । | 

টীকাচ। আতা! সর জীব? তস্য গুণাঃ সত্তা লং 

০ শসা এ সর এ্ধস্মঃ আএপ-্সপদ 

পা পে শপ ৮ সত আপা সপ ৮ পাপা শিশ্ন, পিপিপি শিপ 

জ্ঞানশক্ি পিদ্ধ হুওরাতে করি৷ ও ইচ্ছাশক্তি লঙ্গিত হই- 
| ততছে॥ ১১৪ ॥ 

ভগবান্ যে মায়া বশীভূত করিয়াছেন ভাহ!র স্বরূপ কথি- 

৭ স্কন্ের ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে। ূ 

প্রহলাদ শ্রীনৃদিংহদেবকে কহ্ছিয়াছেন ॥ ৰ 
হে ভগবান । যিনি চিৎ-শঞক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণ সকলকে ৰ 

পিত্য জয় করিয়াছেন, অ।পনি সেই পুরুষ । অপর, যে হেতু 
আপনি কালম্বরপ, অতএব কাধ্য ক।রণ সকলের শক্তি ৃ 
অ।(পনকার বশীভূত ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীধরম্বামির টীকা] এই যে, স্বধাঁম শব্দে চিৎশক্তি তদ্দার! 
যে হেতু কাল অর্থ;ৎ মায়ার প্রেরক। ইহার তাতপর্য্য এই যে, 
এ স্থলে আত্ম। শব্দে জীব, জীবেরই সত্ব প্রভৃতি গুণ, কেন ন! 
ভগব।ন্ কছিয়াছেন সত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণ জীবের 

ূ 



সস * শসা পি ও আনা এর ও সপ শাক লা 
সি 

হু 

০০৮০৬০৮৪০৮০ হরির 

১১০ ষট্লন্দর্ভং | [ ভ রড ভগবুণনাভ5। 

“ স্প্্প পপ-উ ৬- সপ সাপ ও আপা আপ এল পাশপাশি আত পি শি পস্পাপপ পিক শপ পি শিপ পশসপস্পাপপস সপ পাপ 

রঙ্গস্তম ইতি গুণ। জীবস্য নৈৰ মে ইত ক্তত্বাৎ | ৭। ৯। 

প্রীএহলাদঃ শ্রীনরলিংহং ॥ ১১৫ ॥ 

তথ।চ ॥ 

করে।ঠি বিশ্বস্থিতিঘংযমো দযং 

যপ্োেপ্নিতং নেপ্নিতমীক্ষিতু টৈ2। 
মাখা যণাচয়। ভ্রমতে তদশ্রয়ং 

গ্রাবে। নমস্তে গুণকর্মীন।ক্ষিণে ॥ ১৮ ॥ 

টাকাচ ॥ 
যন্যেক্ষিতুজীবার্থমীপ্নিতং | অত্যন্ত নিচ্ছায়।মীক্ষীণ1- 

যোগাৎ স্বার্থ, ভূ নেপ্িতং। বিশস্ছি হ্যাদি স্বগুণৈ- 
পি এত পপ শা পাপী পেস্ট পাশ পপ শিপ আপা পপ সপপা সপ পোসসী ৯পাস্পসপ এ 

কিন্তু ইহ! অ।মার নহে ॥ ১১৫॥ 

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে পৃথিবাঁ 
স্রীবরহদেবকে কহিষাছেন ॥ 

যেমন আয়স্কান্ত মণির সন্গিকর্ধ হেতু লোহ তদভিমুখবন্তী- 

হইয়। ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, যে মায়াদ্রক্টা পরমেশ্বরের 

ঈক্ষণ হেতু জীবের নিমিন্ত আপনার ঈপ্নিত না হইলেও এই 

বিশ্বের স্ৃষ্িস্িতি, লয় করিতেছেন, সেই গুণ কণ্্ম এবং অদৃ- 
ফের সাক্ষিত্বরূপ ক্ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ১৮। 

উক্তশ্নে।কের টীকাএই যে, দর্শনকর্ত। ঈশ্বরের বিশ্ব সৃষ্টি 

স্থিতি প্রলয়ের প্রতি যে ইচ্ছ। তাহ! জীবের নিমিত্তই, আপ- 

িস্বস 1. 

ং প্র 

কু আসার হার রর এ, এজ ০ (০০০০৯ রস প্গাপ 
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ভগবগুসন্দ:1 ] ঘট্পপদর্ভঃ | ১১১ 
? 
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মায়] করোতি। তপ্যা জড়হেছপীশ্বরপঙ্গিধান।ৎ - প্রবৃত্তিং 

দৃষ্টান্তেনাহ যথাইযে লোহুং গ্রান্দোহযস্কান্তাদিমিত।ৎ 

ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদ[ভিমুখং লং গুণানাং কন্মুণাঞ্চ জীব- 

দৃষ্টানাং সাক্ষিণে তন্মৈ “ম ইত্যেষ। 1৫1১৮ তৃঃ 
উবরাহদেবং 1 ১১৬ এ ৃ 

াথ মায়াশক্তিশাঝলো টকপগ্যাক্কুপপান্তিঃ কৈবল্যে 

ইপানুভবভাবে তদানল্দসযার্থতানুপপাভশ্চান্য খামু 

পপ হামাণ্যতস্ত।মেবাহ। 
এটি উ- স্পা এ. সস শপ ৮ ক স্পা পাপ প্রা উপা-, সাজ পরা 

নার নিমিত্ত নাহ্, কেন, না, যদি ঈশ্বরের অন্যান্ত অনিচ্ছা 

হইত, তাহ! হইলে তাহার প্রাকতির শ্রতি ঈক্ষণ হইত ন1। 

মাথা নি.জর সত্বাদিগুণ দ্বারা বিশ্বের স্যষ্টাদি করিতেছেন, 
ই] দৃষ্টা স্ুদ্বা৭া দেখাইতেছেন, যেমন অঘঃ (লৌহ) গ্রাষণ 
অর্থাৎ অমক্কন্ত মণিশিমিন্ত তাহার অশ্িখুখে ভ্রমণ করে, 

তজ্রপ গুণ, কর্ম ও জীবের অদৃষ্টের সাক্ষশ্বরপ যে পরমে- 
শ্বর তাছার সা্নধানপ্রযুক্ত সেই মামা জড় হুইয়াও স্ৃপ্তিকার্ষে 

গ্ররন্ত হছুষ্টয়াছেন অতএব সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার 
কর ॥ ১২৬৪ 

অপর প্রমেশর মন্দ মাধাশক্তবূক্ত হয়েন, তাহ হইলে 
কৈবল্যের অর্থাহ মোকের লতি হয় ম!, :কৈনল্যও অন্ু- 
ভবের অর্থ।ৎ জ্ঞানের অভাবে তোক্ষানন্দর বিষয়ত্ব হুয় শা, 
একারণ অন্যপ্রকার অসঙ্দাতন প্রমাধন্বারা সেই মামা শতকে 
কহিতে.ছন ॥ | 

রঃ 
রর 

ঞ ্ 

রি ০ ও থিউরি, ক এত পা বা “ছক... অনি টিটি এ সত» ক. এজ ক হল্ছ। | ০ কত ৮ বা ৯৯: দির ৫৮১ রজার 

ও 1 ৯ 



০ 

্চ ্ 8, 
প্রা ১ পতি: 5 

১১২ বট্সন্দর্ডঃ। [ ভগবৎসনার্ড: | 

স্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সক্ষ।দীশ্বরং প্রকতেঃ পরঃ। 

মায়াম্মুদস্য চিচ্ছক্ত) কৈবল্যে স্থিত আত্মুনি॥ ১৯॥ 

ত্বং সাক্ষাৎ ম্বয়মেবাদ্যঃ পুরুষে! ভগবান তথ । ঘ ঈশরঃ 
অন্তর্যযাম্য।খ্যঃ পুরুমঃ সোইপি ত্বমেব। তদবমুতয়- 

শ্বিঘপি প্রকাশে প্রকৃতে: পরস্তদসঙ্গী। নন কথং 

কেবলানুভবানন্দস্যাপি ৯ তদনুভবিত্বং যন্ধে] ভগবত্বমাপ 

লন্বেযত। কথং চেশ্বরত্বাংৎ একত্যধিষ্ঠাতৃত্বিহপ তদ- 

লঙ্গিত্বং তত্রাহ মায়াং বুদসোঠি । অব্যভিচারিণ। ম্বরূপ- | 
৬ শপ লা পপ সস পপ পা 

ঘথখ। প্রথমক্ক:হ্ধর ৭ অধায়ে ২৩ শ্োকে॥ 

শ্রীমর্নিনের বাক্যে ॥ 

অর্জধুন কহিলেন হে ভগবন্! তুমি আদিপুরুষ, তুমিই 

সাক্ষাৎ দর্ন্বনিয়স্ত। ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্তক, তুমিই (চত- 

শত্তি হার! মায়ার অভিভব করিয়। পরমানন্দম্বরূপে অন- 

স্থিত ॥ ১৯ ॥ 

তাতপর্য। | তৃমি সাক্ষাৎ আব্যপুরুষ অর্থ তগলান্, তথ! 

[য়নি ঈশ্বর অর্থাৎ ভন্তর্যামিন।মক পুরুষ তাহা ও তুমই, অত্ত- 
এব তুমি ভগবান ও পরমাত্বরূপে গুকাশ হইলেও তুমি 

প্রকৃতির পর অর্থ।ৎ প্রকৃতির সঙ্গী নহ। অহে! যদ বল 
যিনি কেবল আমুতব!নন্দ স্বরূপ, তিনি কিপ্রকারে আনন্দ! 

| অনুভব করেন? যেহেতু তাহার ভগবন্তু লক্ষ্য হইতেছে। 

| আর কি প্রকারেই 'বা ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রকৃতির অধি- 

৮ রস ৬. ০ বারি সা 
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| ভগবহসন্দর্ডঃ। ] যট্সন্দর্ভঃ । | ১৯৪. 

শক্ত্যা তামাভালশক্তিং দূরে বিধায় তিঁয়ৈব স্বরূপশক্ত্যা 
কৈবল্যে,_- 

পণাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ভিতঃ | 
কেবলানুভবানন্দসন্দোহে! নিরুপাধিকঃ | 

ইত্যকোদশোক্তরীত্যা কৈলাযাখ্যে কেবলাম্ভবানন্দে 
আক্মনি স্বস্বরূপে স্থিতঃ অনুভূতম্বরূপস্থখ ইত্যর্থঃ ৮৯১৭॥ 

তছুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি। স্বয়মুপলন্ধনিজহখানুভবে। 
তবানিতি । সন্দোহশব্দেন চ একান্দশে বৈচিত্রী দর্শিত! 

ষ্টাতৃত্বেও প্রকৃতির অসঙ্গতি হয় ? এই ছুই বাদের নিরাকরণ 
পূর্বক কহিতেছেন, তিনি মায়াকে অভিভব করিয়া অর্থাৎ 

| অব্যভিগরিণী স্বীয় শক্তিদ্বারা সেই আভাসশক্তি মায়াকে | 
দুঙ্ে রাখিয়া এ শ্বরূপশক্তি সহকারে কৈবল্যে অর্থাৎ মোক্ষ- 
স্বরূপে । পর ব্রহ্মাদ ও অবর মুক্তজীব, এমকলের প্রাপ্য 
মেক্ষম্বন্পে অবস্থান করেন, যে হেতু তিনি নির্ব্বিষয়) স্বপ্র- 
কাঁশ ও আনন্দসন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন। এই একাদশ- 
স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কথিত রীতি অনুসারে কৈবল্য 
নামক কেবল অন্ুত্ভাবনন্দ আত্মায় ( নিজস্বরূপে ) অবস্থিত, 
অর্থাৎ তিনি অনুভূতহ্খন্বজূপ ॥ ১১৭ ॥ 

ষষ্ঠক্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০ গদ্যে দেবগপ 
উল্লিখিত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ॥ 

হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসদের! হে আদিপুরুষ। 
হে! মহানুভব ! হে পরমমঙ্গল ! হে পরমকলযাণ | ছে পরম” 

1 
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৬. নী ১১৪ ফট্সঙার্ডঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ । 

০ সপ রিটা... -.* .. ১ উল ৪ 

চ। শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি ॥ 
অতএবমন্তোব স্বরূগশক্কিঃ | গুকুতিন্ণিমাত্র মায়ায় 

স্্েগুণ্যং। এবমেব শতিত্রপপিকৃতিত  স্বামিভিরেব 
দর্শিতা ॥ ১১৮ | 

তথাঙি শ্রীদেসহুতিবাক্যে ॥ 
"নারির? পর সা“ রিসার্চ রর রসদ -. এস খাট এসপি ররর. 

কারুগিক,! হে সর্ব্বশ্বর ! হে লঙ্গমানাথ ! পরমহংল পরিব্রাজ- 
কেরা অক্টাগসমন্থিত পরম আম্মযোগত্বারা যে সমাধি অর্থাৎ 

| চিত্তৈকাগ্র্য হ', দেই সদাধির অনুষ্ঠানপূর্ববক যে পারক্ষ,ট 
পারমহংস্য ধর্শের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তীহাদের 

চিত্তের তযোন্ধপ কবাট উদঘাটিত এবং প্রত্যকৃম্বরূপ আত্বা- 
লোক প্রক শমান হয়, মেই সয় যে স্বীয় ঈবদপন্থথ স্বয়ং 

অভিব্যক্ত হইয়া! থাকে, হুমি তাহার অনুভবন্বরূপ অতএব 

তোমাকে নমস্কার করি ॥ 

সন্দোহ শব্দদারাও একাদশক্কন্ষে বিচিত্রতা দেখান হই 
যাছে। শক্তর টিচিত্রত! হেতুই হইয়। থাকে । অতএব এই 
প্রকারে স্বরূপ শক্তি অংছেন, এস্থলে মায়ার সত্থাদি গুণত্রয়কে 
একৃতি বলে । শ্রীধরস্বা্নী এইরূপ শক্তিত্রয়ের বিস্তার দেখা- 
ইয়াছেন ॥ ১১৮ ॥ 

যথা ভৃতীয়ন্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে 

7. আ্ীকর্দমের বাক্যে ॥ 
কর্দম কহিলেন হে ঈশ ! তুমি পরমেশ্বর, যেষে হেত 

(ডোমার শক স্বাধান, তুমহ ধান অথাৎ প্রকৃতিস্বরূপ 

১ & 
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ভগবই লন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ 1 ১১৫ 

০ বি আইসিস ৮. আহা,» সস এ পর সত ৯। 

পরং প্রধানং পুরুষং মহ্থাস্তং 

কালং কবিং ভ্রিবৃিতং লোকপালং। 

আত্ানুভৃত্যানুগত প্রপঞ্চং 

স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ 

ইত্যত্র পরং পরমেশ্বরং ৷ তত্র হেতুঃ। স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ে। যসা 
তা এবাহ্ প্রধানং প্রকৃতিরূপং পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং মহাস্তং 
মহতত্বরূপং কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিরতমহ্হ্কারভূতং 

লোকাত্মকং তত্পালকঞ্চ । তদেবং ম'যাপ্রধানাদিরূপতা- 

মুক্ত চিচ্ছক্ত্য। নিষ্প.পঞ্চতামাহ আত্মানুভূত্যা অনুগতঃ 

০০ পা বীর পা ৮ এ ৯ এ এ+ সস" 

তুমিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকূতির অধিষ্ঠাতা, ভূমিই মহ অর্থাত |. 
মহত্তত্ব, তৃমিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোতক, তুমিই ত্রিরৃৎ 
অর্থাৎ অহঙ্ক'রস্বন্ূপ, তৃমিই লোকপাল অর্থাৎ এ অহঙ্কারের 
এবং এই এপঞ্চ যাহাতে জ্ঞানশক্তি দ্বারা লীন হয় তুমি সেই | 
সর্ঘজ্ঞ অর্থাৎ গুধানাদির আরির্ভীব ও তিরোতাবের সাক্ষী, | 
অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম ॥ . ৰ 

এই শ্লোকে স্বামির টাকার ব্যাখা । পর শব্দের অর্থ পর- | 
মেশ্বর, তাহাতে হেতু এই যে, তাহার শক্তিনকল স্থাধীনঃ 
দেই শক্তিনকল কহিতেছেন। প্রধানশব্দে প্রকৃতিরূপ, 
পুরুষশন্দে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, মহান্ শব্দে মহ্ত্বত্বরূপ, 
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১১৬ বট্ললার্ডঃ । [ তগবগুসঙ্গর্তভঃ।. 

স্বশ্িন লীনঃ প্রপক্ণো যসা তং কবিং সর্দবচ্ঞরং গ্রধানাদ্যা- 

বিরাব সাক্ষামিতর্ঘঃ | অত্র পুরুমস্যাপি মায়াইস্তংপাতিত্বং 

তদধঠ'ভনোপ্চর্ধাত এব। বন্ত্রতস্তস্যতু তস্যাঃ পরত্বং | 
ভগাচ এ্রকলিদেববা:কা ॥ 

অনাদিরাত্মা! পূরুষে। নির্গহ প্রকতেঃ পরঃ | 
পোপ সপ শি শাসসি ও শা ৭ রর রি পি পি আপা শী ও শত ৮ পটার 

কাল শর্দে এ সক্ষল প্রকণ্তপ্রভৃতির ক্ষোভক, ত্রির শব্দে 
অহঙ্কার রূপ লোকাত্াক এবং এ লোকের পালক । অতভএন 
এই হকারে মাগ়াপ্বারা খবালাদ রূপ উল্লেখ করিয়া চিৎ- 
শর্তি ছানা পরের নিষ্পপঞ্চত্ব আশা জগৎ হইতে 

তাহ'র ছি কঙ্টিতেছেন ॥ 

যিনি আন্মানুততি জগীহ নিহশভ্তি দানা অনুগত অর্থাৎ 
আপাতে জণহকে লীন করিয়াছেন । কবি শব্দর অর্ধনর্্বজ্ক 

অর্থাৎ প্রধানাদির আরবের সান্গী। এস্থলে পুরুষেও 
মায়ার অধিঠাতহ প্রদূক্ষ মায়ার অন্তঃপাততা উপচারঘাত্র 
হয়, বসত? তিনি মামার পর অর্ধ মায়া হইত ভিন্ন । 

এই বিষয়ও কদ্ধের ২৬ অধয়ের ৪ শ্লোকে কপিল- 

দেবের বাক্যে প্রমাণীরুত হইয়াছে যথ।-+ 
কপিপশদেব দেব-'তিকে “হিলেন মা ! সর্ধেক্্রিয়ের অগম্য 

ধামবিশিউ বে আন্ম। ছিনিই পুশ) তিনিই অনাদি, তিনিই 
নীতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির সদবর্জিত, নিগুপ এবং.. 

শিস, ৩৮-৮৯-৯৯৮৬, ০. ০৬ এ. বা. ১১ পিপি 
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ভগবৎসলার্ডঃ |]. ঘট্সপর্ভ: । ১১৭ 

গ্রতাযগপানা শ্বারাতিবিপ্বিং দেন সমস্থি তযিতি ॥.১১৯ 1 
নাশ স্বূপয়োনিকরিপণেন মহাসংহিতামামপি বিবিজ্ং 

তল্িশক্তি ॥ 

প্রীডূছর্গেতি যা হিম্না জীবসাযা মহায়ানঃ | 
আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদগ,ণমায়! জড়াজ্সিকেতি ॥ 

আলার্থ:। প্রীরত্র জগত্পালনশক্তিঃ ভূত্তৎ স্স্টিশক্তিত 
দুর্গা তৎ পলয়শতিঃ, তদ্ধপেণ যা গেদং গ্রাপ্তা না 

জীব বষধা তস্ক্তিঃ জীবমযেভ্চ্যতে ॥ ১২০ ॥ 

ৃ 

স্বয়ং গ্রকাশ, এই বিশ্ব তাহার সহিত মিলিত হইয়া! প্রকাশ 
প]ইয়া থা.ক ॥ ১১৯ ॥ 

ম ও স্বরূপের নিরূপণ দ্বারা মহাসংহিতায় পূর্বোক্ত 

এ ভিন শক্তির বিস্তার হইয় ছে যথ! ॥ 
. পরমাস্মার যে শক্তি শ্রী, ভূ ওছ্র্গা নামে ভেদপ্রাপ্ড |. 

| হইয়াছেন, তীহার নাম জীবমায়া, আর পরমার ইচ্ছ।রূপা | 
যে শক্তি, তাহার নাম আন্মগায়! এবং ষে শক্তি জড়ম্বরূপা। 

তাহার নাম গুণমায়া ॥ 

উল্লিখিত শ্লোকের তাশুপর্য্য ॥ 
প্রী এস্থলে জগশ্পালন' শর্ভি, ভূ পরমাস্সার থাস্টিশক্তি 

এবং ছুর্গ তাহার প্রলয়শক্ত। এই তিন পূপে ধিনি ভেদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তিনি জীববিষয়া, উঠার নাম জীবম;যা & ১২০ ॥ 

এ. 
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্ রী 
১১৮ ষট্সন্দর্ডঃ | [ ভগ্বগু দন্দর্ভঃ। 

পাচ্মে ঈীরুষণসত্যভামা: সন্বাদীয় কার্তিকমাহাজ্য্ে ॥ 
অহমেব ত্র্িধ! ভিন্ন তিষ্ঠামি ভ্রিবিধৈণৈরিত্যেতং- 
তদ্ধাক্যানস্তরং ৷ 

ততঃ সর্ববেহপি তে দেবাঃ শ্রত্বা তদ্বাক্য'চাদিতাঃ | 

গৌরীং লক্ষমীং ধরাটবং প্রণেমুর্ডক্তি তৎপরাঃ॥ ইতি ॥ 
একাদশে চ ॥ 

এর্ষা মায়া ভগবতঃ স্মষ্টিস্ছিত্যস্তকারিণী। 

ব্রিবর্ণ। বর্ণিতাহম্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতৃমিচ্ছপীতি ॥ 
আম্নমায়! স্বরূপশক্তিঃ মীয়তেহনয়েতি মায়াশন্দেন শক্তি- 

মাত্রমপি ভণ্যতে । 
০০৫ চপ সপ সপ্ন শো পিপলস 

॥ 

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃঞ্খস *্যভামাসম্বাদ বিষয়ক দর কার্তিক, 

মাহাত্ে । 

আমিই ভ্রিবিধ গুণ জারা তিন প্রকার ভেদে ভিন্ন হইয়া 
অবস্থিতি করিতেছি । তাহার এই ঝাক্যানন্তর | পরে দেই 
মকল দেবগণ তীাগাঝ বাকা শ্রবণ করিয়। এবং তাহার বাক্যে 
ত্রেরিত হুইষা ভক্তি, পহকাঁরে গৌরী, পন্মমী ও ধরাকে প্রণাম 
করিলেন ॥ 
একাদশক্কন্ধের ৩ অধ্যামে ১৭ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে ॥ 

[.. অন্তরীক্ষ নিমিকে কহিলেন হে রাজন্! ভগবানের এই 
স্যষ্টি স্থিতি বিনাশকা রণী ত্রিগ্ীণরূপা মায়ার স্বরূপ বর্ণন 
করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছ। করেন বলুন ॥ ্ 

আজ্মমায়ার অর্স্বরূপশক্তি। ধাঁহার দ্বারা পরিমাণ 

পতি লিলি 
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ততগনহুসন্দর্ভঃ | ] ষট্পন্দর্ভঃ | ৯ 

স্বরূপভভূ "যা নিচাশক্ত্য! মাখাখ্যয়। বুদ | 
অতো! মায়াময়ং বিষুতং প্রবদস্তি সনাতনমিতি ॥ 

চতুনেদাখা। শ্রুঠিশ্চ তখৈন প্রনর্ততে অতম্চাতুসার! 
তিচছ| স্য।দিতি অত্র জ্ঞানক্রিয়াবুত্যে। রপীচ্ছোপলক্ষিত- 

ত্বান্তে অপি গৃঘেতে । অতএব মায়া বয়ুনং জ্ঞনমিতি 
শির্ঘ্টগ পর্যযায়শ্বাহ॥ ১২১৪ 

্রিগুণা' তা কথ জ্ঞানপঞ বিষ্ঃশক্িস্তখৈবচ | 
সস ০৯৮ পথ পর ++ পপ পি 1 সপ সপ পপ পপ প্হ-্্বস 

1 

কর। যায় ভ্াহাঁর নাম মায়! । ষায়!শব্দ দ্বা্গ স্বর্ূপশক্তি- 

মাত্রকেই কহ যায় ॥ 

চতুর্েদশিখানান্ন আ্ুতিও এ প্রঙ্ষার বর্ণন 

করিয়।ছেন বথ। ॥ 

পরব্রঙ্গা ন'খ।নামী স্বরূপভৃত1 শিত্যশক্তি যুক্ত, একারণ 
শন] তন বিবুতুক মায়!নয় করিয়া বর্ণন করেন। এই হেতু উত্ত 

হইযাছে, আত্মগাধা একে পর্ব্রলের ইচ্ছা । এস্থলে জ্যাম 

ও ফ্লিম এই দুই বৃপ্ধি ইচ্ছার অধীন প্রবুক্ত এ জ্ঞান ক্রিয়া 

কেই গ্রাুণ করা যায়) অভএব নির্ঘণ্ট অর্থাৎ শব্দ প্রমানীয় 

কোষে, মায়া, বতুন গ জ্ঞান এই কল পর্যায় শব্দ । ১২১ ॥ 

শব্দমহো দধিগ্রন্থে বার্ণ ত হইয়াছে ॥ 

শব্দতত্বার্থবেতা পিতসকল মায়াশব্দে ভ্রিগুণ।ত্মিক, 

জন্তান ও বিষুঃশক্তি এই ভ্রেবিধ ভেদ বর্ণন করেন। ভ্দ্িথণ।- 

মা 
নর 

৪ টি উট কারে 

০২০ টি রি সি সি ১ 

5 
এ পন 

এ ২ ৮ সী তাত শা পা শশা ১ সি পি ডর পা শি 

! ৬৭ | 



১২, ফট্সন্দর্ভঃ | [ নিন 

মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দম.হা 
দধে।। ত্রিগুণাত্বিক। জগৎস্যষ্টাদিশক্তিং সাচ দ্বেধ 
তুযস্তমেব ৷ মায়া সা।চ্ছাম্বরীবু'দ্য।রিতি ভ্রিকাগুশেষে। 

মায়া দস্তে কপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশে 1 ১২২ ॥ 
ব্যাখ্যাতঞ্চ । টীকাকুন্তিরেকাদশে। কালে! মারাম:য 

জীবে । ইত্যত্র মায়াপ্রবর্তকে জ্ঞবানময়ে ত্তঠি। নবমে 

দৌন্মস্তিরত্যগান্মীয়।ং দেবানাং গুরুমাযযাবিত্যত্র দেখ। 

নামপি বৈভবশমিতি ॥ 

তৃতীয়েইপি আপুঃ পরাং মুদমিত্যাদে! যোগমাযাশবে” 

| স্মিক। এনম্থলে জগংস্যব্ট্যাি শঞ্জি। এ শক্তি ছুই একাবে 

কথিত হইয়াছে । ভ্রিকাগুশেষ অভিধানে মায়াকে শাম্মী 

ও বুদ্ধি কহিপাছেন। বিশ্বগ্রকাশ অভিধান মায়াশবে দন্ত 

ও কুপা কহিয়াছেন। ১২২॥ 

এক|দশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে টীকাকার ব্যাখা! 
[ করিয়াছেন। “কালো মায়াময়ে জীবে” এই স্থলে মায়াময়- 

শব্দে মায়াগ্রবর্তক অথব। জ্ঞাণময়। নবমন্কন্ধ ২০ অধ্যায়ে 

১৭ শ্লোকে | ছুত্বন্তপুত্র ভরত দেবতাসকলের মায়। অঠিজ্রেম 
করিয়৷ গুরু অর্থাৎ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে মায় 
শব্দের অর্থ বৈভব। তৃতীয়স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ ক্্োরকেও 

1 এন্সাপুহ পরাং যুদমপূর্ববমুপেত্য যোগমায়বলেন মুনমন্ডদ,ণ| | 
1 বিকৃণ্ঠং” এই শ্লোকের তাৎপর্য । হে হে দেবগণ! আণত্তর 
[শা ঝ্ 



| সগবৎসন্দর্ডঃ | ] বট্স্র্ডঃ | ১২১ 

সনকাদাবহ্টাঙ্গযোগপ্রভাবং ব্যাখ্যায় পরমেশ্বয়ে তু 
চিচ্ছক্তিবিল।সে। ব্যাখ্যাতঃ | ১২৩ ॥ 
তম্যাং তখোবমৈহ।রং খদ্যোতার্চিরিবাহনি। 
মহতীতরযামৈশ্থাং নিহস্ত্যাতবনি যুগ্জত ইতি 
ব্রহ্মবাক্যং তখৈব সঙগচ্ছতে । শক্কিমাত্রস্য তারতষ)ং 
হি তত্র বিবক্ষিতং ॥ ১২৪ ॥ 

স্বল্প। শক্তিঃ খন্বনৃতস্য সত্যহ্থা ব ব্যঞ্জিক ভবন্তু নাম 

মনকাদি যুনিগণ যোগমায়! বলে অর্থাৎ অন্টাঞঙ্গ যোগপ্রভাবে 

উক্ বৈকুণ্ঠধাম উপনীত হুইয়! পরমোত্কুষট হর্ষপ্রা্ত হই- 
লেন। এই স্ছলে.সনকাদিতে অক্টাঙ্গ যোগ প্রশ্াব ব্যাখ্যা । 
করিয়। পরমেশ্বর চিৎ শক্তি বিলাল ব্যাখ্য] করিয়াছেন ॥ ১২৩॥ 

দশমস্যঙ্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্রোকে | 

হে রাজন! তমিত্র! রজনীতে হিমকণ প্রভব অন্ধকার 
যদ্রুপ পৃথক আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন 
হয় এবং রাত্রিকালীন খদ্যে।তের জ্যোতিঃ যন্রপ দিবলে 
পৃথক্ প্রকাশ হয় না, সূর্ধ্যকিরণেই লীন হইয। যায়, তত্রপ 

যে পুক্ষ মহৎ পুরুষ আত্মযোগ করেণ তাহার প্রতি ইতর 
মায়। কিছু করিতে পারে ন|, আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে। 
এই ব্রহ্গাণাকা তদ্রপই সঙ্গত হয়। এ স্থলে শক্তিমাত্রের 
তারতম্যই কথনেচ্ছায় বিষয় হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥ 

অত্যল্প শক্তি মিথ্য! কিম্ব! সত্যের প্রকাশিক। হইলেও 

১ 

ৃ 

তি 

ই চন 
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রঃ (১২২ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগব€ুসন্দর্ডঃ । 
শত পাম 

রা শনির এ অপ এ পপি উপ অপি পলা পলি পপি শি পপ ০ পপ পা প্র 

পর।ভলাধ কল্পত এস ইতি ছি এত্র গমাত্তে ৃ্। স্তাভাং 
তখৈন প্রকটি 5* তম্যাং তংমাবদি হ্যাদিতাাং | হথা যু"দ্ধযু 
মায়!ময়শস্ত্রাদিনা বহনশ্চিম্ভিমা জাতা ইতি পুরাণা- 

দিযু আয়তে তনঃ সংচ মাথা মিপ্যা কল্িকান ভপতাতি 

গম্যতে নচি মকমরীচিক।জঙেন কেচিদার্ডু, ভবন্তীতি | 
ভতন্দ্রভেদৈরতালায়েতি পিক্ধ ১২৫1 

ূ 
ৰ 
| 
! 

পপ পপ এত ৩ ৩ পথ সপ আপ উজ 

€ 

য্তু। মহামায়েহারিঙ্যেকি শিতি মেগহিনীঠি চ। 

প্রক্তির্ানসনোতোবং তবেচ্ছাহনন্থ কথখ্যত ইতি ৰ 

9 আপাচছ।তৎ ১6156 কদ্দিচ্ছ।াসত্বেনৈষেতি 

সপ বস স্পা আপস পা ও 

পিপিপি ভি ০ ৯ এ. শপ ৮ স্টিল ছি শশা আপ | পিট রী পি আপি ৭৭ তা ৯ পপ পপ পরস্পর পপ ০ শপ ও প্পপাসপলা পি ৯.৪ ০ 

তাহ! টানি নিমিভই ভইয়াথাকে, ইহা সেউ স্তলই 

শোধ হইধাছে। “ভম্যাং তমা হা রং খপ্া।তা চ্চিরিশাতনিত 

এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেই বূপই গ্রান্াণ হঈয়াছে। *পা 
যুদ্ধ€ক্ষত্রে মায়াময় শন্দ্রমকণ স্ব রা গনেকেই ইমন টিন হই 

রা.ছ, ইছ পুরাণার্দিতে শুনা যায় | অতএব মে মর! মপা। 

কল্পিক! নয়, ইহা। ঝোপ হইতনেছু। তেন না অন্মরী'চ ক] 

জর্থাৎ সবগতৃষ্ার জল দ্রার! কেহ শার্ড হয নই এরই কারণে 
জ্ঞান, ক্রিযু! ও ইচ্ছ| এই ভ্রিধিধ ভেদ ছার আগ্রা দিদ্ধ 

হইল ॥ ১২৫ ॥ 

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । ছে অনন্ত! মহা'ম!য়া, অবিদ।, 
নিয়তি, মোহিনী, প্রর্তি ও বালনা, এই ঘকলকে পি তগণ 

; ভোর ইচ্ছ। কহিয়াছন | 
জীবমায়ার৪ যে ইচ্ছাত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তহ1ও ভগলানের 

॥ 

| রঃ 

২৮৮ 

শি ৩: ৩পশ শী ও ৩ 8 ০ পি | পম সাপ সব ওপরই ক সন অসি * 

টে 

নু 

শা ররর ৭৮ পরার এপ সা এ. ১ এ 

টি উনি এ ০ ০০০ রদ গর এ. (৫. জরি সার ওটি ইরা ওএস ১. ০ এ. ০৪ ০০ চিনের 

রি চে 

॥ রহ ১ চ চা শি শপ শো পিপি শী শে আজ * জা এ ৬ বিজ পপ ০ - পা - পি ৩ ও, [27589 ৮5,4৬০ টিটি 



গা 
তগবৎসন্দর্ভঃ | ] ফট্লল্াার্ডঃ | ১২০ ূ 

ছ্দেযং । জগত কার্গ্যহোদ্দো তগ্যাং সাঙ্ষাভদিচহতানভ্ভা- 

পগমাহ | গুণমায়া ভ্রিগুণসাম্যং প্রধানমিতি | ভআথব 1 

ত্বমাদাঃ পুরুষ ইক্তাদি মুলপদ্যমেবগবতার্ধাং ভ্্রীবৈকুণ্ঠে | 

মায়াং নিষেপন্রপি সাক্ষান্তামেবাহ । তমাদ্য ইতি। 
কৈসলো মোক্ষাতখা ভ্রীমদ্বৈকৃ্পক্ষণে আত্মানি দাংশ এষ 

শ্হিতঃ| কিং কুত্বা। তত্রাতিবিরালমানয় চিচ্ছক্্য)। মায়া 

দুরস্ফিতামপি তিরস্কটাব। ম্খৈতম্মায়াদিকং নিষেধত। 
্ এপ আপ 

ইচ্ছার আভামত্ব বূপই জানেতে হইবে। ণে হেতু জগৎ- 
কার্ধয নিমিত্ত রী জীবমায়।তে ভগব।নের সাক্ষাৎ ইচ্ছাত্তবের 

অভু(পগম অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয় নাই। অপর গুণমাথ! | 

ত্রিগুণসামা প্রপাঁন বলিয়। কখিত হয়েন॥ 

যাহ। হউক এক্ষণে প্রণমক্কন্ধের ৭ অপায়ের পত্মাদ্যঃ 

পুকষ; সংক্ষাৎ” এই মূল শ্লোকের অবতরণ কর] য।উক ॥ 
প্রীনৈকুণ্ে মাথাকে নিষেন করিয।ই সাক্ষাৎ সেই চিচ্ছ- 

ক্তিতকেই কহিতেছেন । “তুম দয” এই শ্লোকে টৈবল্য শবের 

অর্থ মোক্ষ নামক স্ত্রীমদ্বৈকৃঠপোক, আত্মা শব্দের অর্থ স্বীঘ্ঘ | 

অংশ অর্থাৎ হমোক্ষনামক প্রীমদৈকৃুলোক যাহ! :স্বীয় অংশ 
স্বন্দগ, তাহাতে অবস্থিত । যদ বল ক রূপে আছেন, তাহার 
উত্তর এই যে, সেই শৈকুট অিশযরূপো বিরাজমান! চিৎ 
শক্তি ঘার। মায় দূরে থাকলেও তাহাকে তিরস্কার করিয়াই 
ভাবস্থঠত আছেন ॥ 

পপ ০ পা ৯. পল জা | 



৮ঁাঁঁািটিটিটিটিটি নি 

২৪. ষট্পন্দর্ডঃ। [ তগবগসন্দর্ডঃ। | 

স্ট্রীশুকদেবেন। 
প্রনত্ততে যজ রজন্তমস্তঘোঃ 

সত্বপ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ | 

ন যত্র মায়! কিমুতাপরে হরে 

রন্ুব্রত1 যত্ত স্থরাম্থরর্চিতা ইতি ॥ 

মোক্ষং পরংপদং লিঙ্গময়ুতং বিষুমন্দিরমিতি পাক্মোতর- 
খণ্ডে-গ্রীবৈকুষপর্্য'য়শব্দাঃ ॥ ১৭ ॥ 
অর্ভভ্বণঃ উীভগনন্তং ॥ ১২৬ ॥ 

মায় নষেধক।রি শুকচদেবও এই মত প্রকাশ করয়াছেণ। 

যথ। দ্বিতীয়স্কৎন্ধ ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥ 

বৈকৃষ্ে গজ বা তম গুণের প্রভাব নাই এবং এ ছুই গুণে 

মিশ্রিত -সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর দে 

ল্া,ন কালকৃত বিনাশও হয় ন1) অধিক কি নলিব মাযাও ০ 

| স্থ।ন যাইতে পারে না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোতাদির 

বক্তব্য কি? অর্থাৎ সেস্থ।নে উহাদের থাকিশার অধকার 

নাই, এ নিমিও তত্রতা ভগবহ পারিষদ্গণকে স্থুর এবং অস্থুর- 

ণাগে নিরন্তর অঙ্চন। করিয়া! থাকেন ॥ 

সপর.পদ্মপুর!ণের উন্তরখণ্ডে-বৈকুণ শব্দের মোক্ষ, পরং- 
পদ, লিঙ্গ অন্থত ওবিষুমন্দির এই স?ল পর্যায় কহিয়া- 

ছেন ॥ 
উক্ত বিষয় প্রথমস্কদ্ধের ৭ অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানকে 

কহিয়াছেন ॥ ১২৬ 

স্পর্শ ১৩ পিসির» সপ সক *. টা. 



শু 
| গবৎমন্দর্তঃ। ] : বট্স্দর্তঃ। " ১২৫ 

অত উর্বং গুণাদীনাং স্বরূপাত্মকত্বনিগমাৎ স্বরূপশকক্তি- 
রেব পুনরপি বিত্রিমতে যাবতুসন্দর্ভনম[স্তি । 

তত্র গুণদাণাং স্বরূপ ।ত্মকত্বমানঃ শ্রুতয়ঃ ॥ 

সযদজয়তুজ। মনুশয়ীত গুণ।ংশ্চ জুঘন্ 

ভজতি স্বরূপতাং তদনুমতত্যুমপেতভগহ | 

ত্বমুত জহাসি তাম“ছরিব ত্বচমতওগে! 
মহুপি মহীয়.সহষ্ট গুণিত হপরিমেয়তগত ॥ ২৯ & 
সতু জীসঃ যত যম্মাৎ অজণ। মায়য়। অজাবিদ্যামনুশয়ীত 
আদিশেত | তঞ্শ্চ গুণাংশ্চ দেহেক্িয়াদীন, জুযন, 

ইহার পর গুণাদির ম্বরূপ।স্মক নিগম হেতু, সন্দর্ভ 
সম।প্ত পর্ধান্ত ত।বং শ্বরূপশক্তিরই বিস্তার করিব ॥ 
তন্মধ্যে গুণলকলের স্বরূপাস্মাকত্ব ১০ স্কদ্ধের ৮৭ | 
জধ্য1.য় ৩৪ শ্লোকে শ্রঃন্িসকল কহিয়াছেন যথ। ॥ 

ঘেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, 
| তখন দহেজ্িথাদির দেবা করত পশ্চাৎ তদ্ধপ্মযুক্ত হইয় 

স্বরূপ বিশ্মৃতিপূরবিক জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন, 
কিস্তি তুমি যখন ত্বচ বিনিম্ম্ক্ক সর্পের ন্যায় মেই মায়াকে 
পরভ্যাগ করিয়া এশ্র্য্য প্রাপ্ত হও তখন অণিম।দি অক্টগুপিত 
পরমৈস্বর্ষে এবর্ধ্যবান, হইয়া অপরিছিন্ন রূপে পৃজনীয় হই! 
খ।ক ॥ ২৩ ॥ 

উক্ত শ্লে।কের টীক! এই যে। সেই জীব যখন মায়! দ্বার! 

সস স্প্রে 



শি 

8] 77000. | 

| ১২৬ ষট্সন্দর্ডঃ | ( ভগ্বহশন্দর্ডঃ। 

লেবমানঃ আত্মতয়! অপ্যন্যন.। তদন্থ তদনম্রং স্মরূপন্ত!ং 

তদ্বন্মযোগঞ্চ জ্ষন ক্াপেতভগঃ পিছিতানন্দাদি গণ 

সন মত্যুং সংলারং ভজতি প্রাপ্োনি ত্বমুত ত্বং তু জত।সি 

তাং মায়াং | ননু সা ময্যেশাস্তি কথং জ্যাগঃ তত্র 

অছিরিব ত্বচমিতি | অযং ভাবঃ | যথ। ভূজগঃ স্বগক্মণ। 

কঞ্চুকং গুণবুদ্ধা! নান্ডিমন্যত্তে তথা তবমজাং, মাঁয়।ং | 

নহি নিরন্তর।হল।দিলংবিৎ কাসধেহুবুন্দপতেরক্ষয়ারুচা | 

মিনি তামুদপক্ষমে । কুত এতন্তদাহ | আ।ভভগঃ? নি" 

প্রত্তৈশ্বর্বাঃ মহসি পরমৈশর্যে £তআন্টগুণিতে অগ্ণমাদান্ট 
পর পা পল পপ পল. এ ০ পপির». 

সেবা অর্থাৎ গ্াাপন!র বলিয়া স্বীকার কপেদ) খন ও 
দেছেজ্দিয়।দির স্বদূপত্ব অর্থাৎ স্বভাবপিশিষ্ট হয়। আনন্দ 
গুণ বিরহিত হওত সংগ।র প্রাপ্ত হায়ন। কিন্তু তুমি (সেষ্ট 
মাকে পরিতা।গ কর। যদি বলেন, আহে! সেউ মাঘ! 
আ।মানেই আছে কিরূপে অহার ভাগ হইলে, এই প্রা 
কছিকেছেন, সর্পের কর গ্ত পরিত্যাগ করায় ন্যার, উহার "ভাল 
এইট, সর্প যেন শাদহুস্থ কৰুইককে গুপবুদ্ধিতে অর্পীৎ আদর 
গীয় বস্ত ববেচনায় অদর কর না, তদ্রপ তুমি মায়াকে 
আদ্র কর না, কেন না যেব্যক্তি নিরন্তর অ!হল।দখদ ত্'ন 
রূপ কামপেশুরন্দের পতি, তাহার অজ ( ছ।গী ) ছা? 

কেন ক্যা নাই, ত।হাকে উপেক্ষা করিয়াই থাকেন। যর্দে 
বলেন ইহ! কি রূপে হর, তাহার উত্তর এই, তুমি আন্তভগ 

অর্থং স্নিদ। এশ্বর্ন প্রাপ্ত হইয়া অপিমানদ অন্ট বিভূরতরূপ 
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ৰ টা 
ভগবগুপন্দর্ভঃ | ] ষটন্দর্ভঃ | ১২৭ 
_ ্্পী 7--7- পপ এ | 

বিভূতিমতি মহীয়দে পিরাঞ্জসে । কথং তু্তঃ আ।পরিসেয়- 
গঃ অপরিমেয়ৈশর্সঃ | নত্বন্স্যনামিৰ দেশকাল পরি- 

চ্ছন্নং তবান্টগুণি *মৈশর্যং অপিতু পরিপূর্ণ শ্বরূগানুব- 
ন্ষিত্বদ্পরিগিতমিত্যর্থ ইত্যেষা! ॥ ১২৭ ॥ 

তথ15। তত্রৈব পুনিমুক্তং | 
ত্বমসি যদাস্মনা মমবরগদ্ধ সমস্তভগঃ ইতি স্বাভাবিকঃ| 

যদ্বা অহিরিল ত্বচমিত্যত্র ত্বকৃশব্দেন পরিত্যক্তলী তব গে- 

োচাতে । সমযগ|] তাং জহাতীঠ তৎগমীপমপি ন 
পাসে শ শশী শীট শিট পিস্পাস্পিপপীপপ্প্পা স্পা | শশী পাশ পা সব লিজ: ০০ আর আর 

পরম এম্বর্য পুজিত হইতেছং মদ পল ভাঁগা কি রূপ, তাহ।র 
উত্তর এই, তৃমি ্পরিমেয় ভগ অর্থাৎ €তাগার শষ্য 
পরিমাণ নাই | কিন্তু অনোর ন্যাম তোমার অনিম।দি অষ্ট, 
ধশ্বর্্য দেশ ও কাঁলে পরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুতঃ পরিপুর্ণ্বরূপানু- 

বন্ধি হেতু অপগ্রিমিত হইয়াছে ॥ ১২.৭ | | 

উক্ত রূপই ১৭ক্ষ.ন্ধর ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লে।কে আতিগণ 

কহিয়ছেন, হে ভগবন্! তুমি্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত 
সত্বাদি গুণনিশিন্ট অবিদাকে নক্ট কর, যে হেতু তুমি স্বরূ- 
পতঃ সমস্ত এশখর্ধ্য প্রাপ্ত হইয়।ছ, পর্ব্রঙ্দের ইহা" স্বাভাবিক 
এশ্বর্ধ্য ॥ 

অথবা “আহিরিবধুত্রচং” এই স্থলে ত্বকৃ শব্দে পরিত্যক্ত 
জীর্ণ ত্বকৃইঢক্ল। 'যায়। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্য।গ করিয়] | 
আ।র তাহার শিক্ট যায় না, তাহার ন্যায় তুমিও মায়ার | 
গু ৰ হা 
পপ সস সপ পপ পপ পন ১ আপ সপ 

পপ সপ শিস পল পাস সত পার 



রী 
১২৮ ষট্সন্দর্ভঃ।  [ ভগবগনন্দর্ডঃ | 

ব্রজতি তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন য।সীত্যর্ঘঃ | অন্যত্রচ 

বিগুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়। 

সমাগুসর্বার্থমমোঘনাঞ্চিতমিতি ॥ 
তথো'দ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাঁক্যং ॥ 

সিদ্ধয়োহষ।দশ প্রো] ধারণ! যোগপারগৈহ | 
তাঁপামস্টৌ মত্গ্রধানা দশৈব গুণহেতব ইতি ॥ 
অত্েচ ॥ 

এত। মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অধ্টাবৌৎপত্তিক? মতা ইতি ॥১২৮ | 
তথ! দৈত্যবাঁলকান্ প্রতি শ্রীপ্রহলাদবাক্যং ॥ 

| লমীপেঞ্গমন কর না॥ 
অন্যত্রও এরূপ কথিত হইয়াছে ॥ 

পরমত্রহ্গ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, তিনি আত্মস্থ স্বরূপ শক্তি 
দ্বার সকল অর্থই প্রাণ্ড হুইম়াছেন ॥ ৃ 

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে 
॥ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথ| ॥ 
ভগবান কছিলেন যোগপারগ খধিগণ সিদ্ধি অষ্টাদশ 

প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়!ছেন, তাহাদ্দিগের 
মধ্যে আটটা আমার আশ্রিত, অবশিষ্ট দশটী গুণকার্ধয ॥ 

ইহার পর এ অধ্যায়ে ৫ গ্লোকে কহিয়াছেন। ছে সৌম্য! 
এই অইসিদ্ধি আমার,স্বাভাঁবিকী ॥ ২৮ ॥ 

এই রূপ সপ্তমন্কদ্ধে ৬ অধ্য।য়ে ২১ শ্লেকে 



| 5 ্ 

[নি | ] ষট্সন্দর্ভঃ। -১২৪ 

কেবলানুভবানন্স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ | 
মায়য়াহন্ত হিঁতৈশ্বরধ্য ঈয়তে গুণপর্গ'যতি ॥ 
টীকাচ ॥ 

ননু সএব চেৎ সর্বত্র তি সর্ববজ্ঞত্বাহ্যপলভ্যেত তত্রাহ.। 
গুণাআকঃ সর্গো ষস্যাঁঃ তয়া মায়য়া অন্তহিততমৈশ্বর্ধ্যং যেন 
ইত্যেষা। অত্র ভগবদৈশবর্য্যস্য মায়যা হস্তহিতিত্বেন গুণ-. 
সর্গযেতি মায়যা। বিশেষণবিন্যাসেন তদতীতত্বং *বোধয়তি | 

স্বরূপবৎ। অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহ- 

যোগেন পূর্ববমেব দতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৯ ॥ 

প্রহলাদ দৈত্যব।লকগণকে কহিয়াছেন, হে বয়স্যবর্গ ! 
পরমেশ্বর কেবল অনুভব স্বরূপ, তিনি গুণস্থস্তিরূপ। মাঁয়া- 
দ্বার এশ্ব্ধ্য সম্বরণ ক্ষরিয়া থাকেন ॥ 

টীক। যথা ॥ 
অহে ! যদ্দি এরূপ বল সেই পরমেশ্বরই যদি সর্বত্র, তবে 

সর্বত্র সঙ্ভত্বাদি উপলব্ধি হউক, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। 
যাহার গুণরূপ! স্থগ্ি সেই মায়া ছার! £যিনি এশর্য্য অন্তর্দান 
করিয়!ছেন। এস্থলে ভগবদৈশ্বর্য্যের মায়া দ্বার! অস্তহিত হও- 
যাতে মায়ার গুণসর্গ। এই বিশেষণ বিন্যাঁস দ্বারাও পরমেশ্বরের 
মায়াতীতত্ব স্বরূপের ন্য।য় বোধ করাইতেছে। অতএব পরমে- 
শ্বর এই বিশেষণও মায়া সহযোগ প্রযুক্ত পূর্বেই দেওয়া হই- 
মাছে জানিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥ 

2 
কপ 



অজামেকাং লোহিতশুরু কৃষ্ণা? -. 

বহ্বীং প্রজাৎ হজমানাং স্বরূপাং। 

অজে। হ্েকো জুমাণোহন্ুশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তহোগমজোহন্যঃ £ 1. 

ঘদাতআকে। ভগবাতস্তবজ্সিকা শক্তিঃ, কিমাতআকো ভগব।ন্ 

জ্ঞানাকাক এশ্বব্যাকআসসকঃ শক্যাত্মকশ্চ। দেবাত্মশক্তিং 

স্বগুটৈনিগুঢামিতাাদ্যাঃ । অত্র ত্বগুণৈরিতি ঘ। তাং 

রি পপ” ৮ শি ্প্িপীীািশি তি তি শশাাশ্পীশীশীশ্রিস্পেপীীশশি শি ্পিশ শাশাশিাশীীীপসীটি  শিশ্প্্প্পী ৮774 7 শী তিতিক্টিী ২ পিন শা শাপিপিতটা প ৭ পা পিসী আতা কাস 
। 58 

| 
| 

আতিমকল যথা ॥ 

রক্ত, শুরু ও কৃষ্তবর্ণ। এক যে অজ অর্থাৎ মায়াঃ তিনি 
1 আত্মতুপ্য অর্থাৎ রজঃ সস্থ ও তমোগুণময় বনু বহু এজা স্ষ্টি 

করিয।ছেন। কিন্ত এক আজ অর্থাৎ জীব এ মায়ার গুণসলকে 

| সেবন করি! তাহাতে অন্ুশযন অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়াছেন । আর 

| অন্ত এক যে অজ অর্থাৎ পরমেশ্বর তিনি মায়।র গুণসকল 

উপভোগ করিয়া তাহ্যকে ত্যাগ করিয়াছেন ॥ 
ভগবান্ বে বূপ, তাহার শক্তিও তছুনুরূপা ॥ 

ভগবানের স্বরূপ কি এই 'আকাঞ্ষায় কহিতেছেন। তিনি 

স্বীয় গুণে আরুত হইযা রহিয়াছেন। এ স্থলে সে মায়া 
রঃ 0000000জ স্ট শর্প আত 7 শা ৩ ই 

সপ এ 

1 

ক্ষ 

ভ্ঞানময়, এশ্বর্ধযময় এবং শভিং ময় । হে দেব!, তোমার শক্তি ; 

| 



০০০ 

১ 
ভগবহুমন্দর্ভঃ। ] বট্পন্দর্ডঃ | ১৪১ 

ত্বগোচরামিত্যুক্তৈঃ স্বীয়ন্ষভা বৈরিত্য রথ | 
অত্র ঈপিষ্ুপুরাণে ষষ্ঠ।ংশে ॥ 

নিরস্ত।তিশয়াহলদেত্যাদি প্রকরণং | তদীয়ক্রীধরস্বামি- 

টাকা চানুসন্ষেয়। ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ গ্রীভগবস্তং ॥ 
॥ ১৩০ ॥ তথা ॥ 

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব নিগুণং নিরপেক্ষকং | 

স্রহদং প্রিয়মাতানং সম্যাসঙ্গাদযো গুণাঃ ॥ ২১ 

টীকচ। কথন্কৃতাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপেণ ভবস্তি 
কিন্তু নিত্য ইত্যর্থ ইত্যেষা ॥ 

অগোচর।, তিনি দ্দীয় স্বভাবে আবৃতা হইয়াছেন | এস্থলে 

বিষুপুরাঁণের যষ্টান্কে “নিরস্তাতিশযাহলাদ” ইত্যাদি প্রকরণে 
তদীধ গ্ীধরম্বামির টীকা! অনুসন্ধাণ করিতে হইবে ॥ ১৩০ ॥ 

উল্ত রূপ একাঁদশক্কদ্ষের ১৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে 

সশ্রীহংসদেব সনকাদিকে কহিয়াছেন যথা ॥ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি নিণুণ, নিরপেক্ষ, স্থৃহদ,, প্রিয়, 
আত্মা, সমুদাঁয় নিত্যসাম্য অসগ্গাদি গুণ সকল আমাকে | 
ভজনা করে ॥ | 

এই শ্লোকের টীকা । অগুণ সকল কিরূপ এই আকাজ্গায় 

কহিতেছেন, তাহার। গুণের পরিণামরূপে হয়, কিন্ত তৎ 

সমুদায নিত্য ॥ 



ন্ট .. সপ জপ রম, 
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১৩২ ষট্লন্নর্ডত | [ তগবৎসন্দর্ভঃ। 

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে ॥ 

নমঃ সর্ববগুণাতীত ষড় গুণায়াদিবেধস ইতি ॥ 
তহুক্তং ব্রহ্মতর্কে ॥ 

গু; ণঃ স্বরূপভূস্ত্ে গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ | 
ন বিষে নচ মুক্তানাং কাপি ভিন্নে। গুণে। মত ইতি ॥ 

কালিকাপুরাণে দেবীকৃতবিষ্ণস্তবে ॥ 
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেব। মুনযশ্চ তপোধনাঃ। 

ন বিবৃন্বপ্তি রূপাঁণি বর্ণনীয়ঃ কথং সমে। 
স্ত্রিযা ময়া তে কিং জ্ঞেয়! নিগুণিস্য গুণাঃ গ্রভো | 

পপ স্মপাপপ-প 

উক্ত রূপই নারদ পঞ্চরাত্রে জিতস্তে স্তোত্রে ॥ 
ভুমি সর্ধগুণাতীত, যড়গুণ, আদি বিধাতা, তোমাকে 

নমস্কার ॥ 

উক্তরূপ ব্রহ্মতর্কে কথিত হইয়াছে ॥ 

স্বরূপভূতগুণসমুহ দ্বারা এই হরি ঈশ্বর গুনবান্ হইয়াছেন। 

পরস্ত বিষু ও যুক্তপুরুষসকলের গুণ কেখাও ভিন্ন বলিয়া 

অভিমতহয় নাই ॥ 
কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষুস্তবে যথা ॥ 

ব্রহ্মা গ্রভৃতি দেব এবং তপোধন মুনিগণ ধাহার রূপ 
সকল বর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন না, কি প্রকারে আমি তাহাকে 
বর্ণন করিব ॥ | 

হে প্রভো ! ইন্দ্র এরভূতি দেবগণও ফধাহার রূপ জানিতে 

নত টস টিসি ইউ সিইসি 



প্র - ররর পপ ০ 
শপ - 

৮ ৰ এ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ। |]  ফট্সন্দর্ডঃ | ১৩৩ 

নৈব জানস্তি যদ্রপং সেন্দ্রা অপি স্বর! ইতি ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥ 
প্রীহংসদেবঃ সনকাদীন্ ॥ ১৩১ ॥ 

অন্যত্রচ । প্রীহংসবাক্যস্থিতাদি গ্রহণক্রোড়ীকৃতান্ তান্ 
বহুনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভি গ্ণষিত্বাহ ॥ 
ইমে চাঁন্যেচ ভগবন্িত্য| যত্র মহাগুণাঃ | 

প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছন্ডি নঁবিয়ন্তি স্ম কর্কিচিত ॥ ২২ ॥ 
টাকচ। এতে একোনচত্বারিংশৎ । অন্যেচ, তব্রহ্গণ্যত্ব- 
শরণ্যত্ব।দয়ে। মহাস্তে। গুণ! যন্মিন্ নিত্যাঃ সহজা ন 

পারেন না, আমি স্ত্রী হইয়া নিগুণ যে তুমি তোমার গুণ কি 
রূপে জানিতে পারিব ? ॥ ১৩১ ॥ 

অন্যত্রেও শ্রীহংসের বাক্যস্থিত আদি পদগ্রহণে ক্রোড়ী- 
কৃত সেই সত্য শৌচ ইত্যাদি গুণের সহিত গণনা! করিয়া 
বহু গুণ কহি্যাছেন ॥ 

যথা প্রথমন্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২ ২৭ শোকে পৃথিবী 
ধন্মকে কহিয়াছেন ॥ 

হে ধর্ম! এই একোন চত্বারিংশদগ,ণ ধাঁহাত্ে স্বভাবত 
নিত্যই বর্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, ধাহারা মহত্ব ইচ্ছ। 
করেন তাহারা এ সকল গুণকেই প্রার্থন৷ করিয়া থাকেন ॥২২ 

টাকা যথা ।.এই একোনচত্বারিংশৎু | অন্য পদে ত্রহ্ষণ্যত্ব, 
শরণ্যত্ব, প্রত্ৃতি মহা গুণ সকল ধাঁহাতে নিত্য অর্থাৎ হজ । 
২ রঃ | ৩০০০০ 

পিপিপি? পি পক 



সপ ভি শশা পপ পার্স ্্ _.-. পক আচ». ৭ ২ ৮ শীট 

হ 
তি 

রর ৯৮ পপ 2৮ শি শপ তি শি তি ২ শত পি শী পপি পি পপ আপ পাপ পপ দশ পাপ - অজিত । 4 ৮ জপসস। আবুল পে পাশ শন পপ ২ পি সজল 

দু তু আত 

১৩৪ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগ্বগদন্দর্ভঃ। 

বিয়ন্তি নক্ষীযন্তে স্মেত্যেষ! ॥ 
'অত্র শ্লীবিঞু্পুণাঁণং ॥ 

কলা মুহুর্তাদ্রিময়শ্চ কালো ন যদ্দিভূতেঃ পরিণামহেতুরিতি 
॥ ১ ॥ ১৬ ॥ ভ্রীপৃথিবী ধর্রং ॥ ১৩২ ॥ ূ 

| 

অতএবাহ ॥ র 

নমস্ত্রভ্যং ভগবতে ব্রক্মণে পরমাত্মনে | 

1 

| 
ৰ 
| 

| 
ৃ 
| 

র 

পপ পপ স্পা বাপ 

| 

রর 

ঞ 
[ 
| 

ন্ যত্র শ্রয়তে মায়। লোঁকস্থষ্টিবিকল্পনা ॥ ২৩ ॥ 

যত্র ভগবদাঁদিত্বেন ভ্িবিধৈব স্করতি স্বরূপে মায়া ন। 

ত বিয়ন্তি এই ক্রিধাপদের অর্থ, ক্ষয় হয় না ॥ 

এই স্থলে শ্রীবিঞুপুরাঁণ ॥ 
কলা মুহুর্তাদি রূপ যেকাঁল তিনিও ধঁহার বিভূতির 

পরিণামের কারণ হয়েন না ॥ ১৩২ ॥ 
অতএব দশমস্কন্ধে ২৮ অব।ায়ে ৫ শ্লোকে ভগবানের 

প্রতি বরুণ কহিয়াছেন যথা ॥ 

বরুণ কহিলেন হে প্রত্ে।! আপনি নিরতিশয় এশ্বর্ধ্য 

রূপী পুর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব জীবের নিযন্তা, কারণ মে মাঝ! 

লোঁকস্থগ্টি বিকল্সিত করে তাহাও আপনাকে আশ্রয় করে না, 

অতএব আপনাঁকে নমষক্কার করি ॥ ১২৩ ॥. 

ধাহাতে ভগবন্থ প্রভৃতি তিন প্রকাঁরই স্ তি পাইতেছে, 

সেই. স্বরূপে মায়া শ্রদত হওয়া যায় না, উহার তথা তথ! 
জি 

২০০ সস সাপ আর পা সা ৮ আর. হর তির স্পএহররর সি জর 



সপ পিপি শী ০ শট শিপ টি শশী শির্ক পাপপেসীপপাসপািপা ৮ শিট পি সপ ৬ শপ সপ সপ টা 

ভগযংদন্দর্ভঃ | ] মট্গন্দর্ডঃ | ১৩৫ 

শ্াগতে ও তদ্য ঢা তথা তথা স্ফ্ডি য়া ন ভবত্ীতার্ঘ;। 
তব্র হেতুঃ লে(কন্যষ্টাবের কল্পিত সৃষ্টি স্থিতি সংহারৈ- 

বিধং নির্মাতুং শীলং যদ্যাঃ মা অতএব ভূগেলগ্রশ্ন- 
.. €হতুত্বেন রাজ্ঞহপুনক্তং | ভগবতো” গুণময়ে স্থুলরূপ 
|. শাবেশিতং মনে হাগুণেহপি সুক্ষাতম আত্মজে)াতিবি 

পরে ব্রহ্মণি ভগবত্তি সান্তদেলাখ্যে ক্ষমস।বেশিতুমিতি ॥ 
॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ বরুণঃ শ্রী হগসন্তং ॥ ১৩৩ ॥ 
তথ! ॥ 

তন্মৈ নমে। ভগবত বাসুদেবায় ধীমন্ছি এ 

] 
| 
| 

ূ | ূ উস ি2872৮522 222৯4255555 নি 

| 

২ স্পীশান্শিশ। শী আন পাপী শিপন 

ূ 
ূ 

ৰ 
না গস! ভ্ধগে স্ষথি মাম! দ্বার! সস্ভব ত্য হন না। ৰ 

তান্ছ।র হেতু এই, মায়ার  পোকন্থষ্টিতেটু বিকল্প করিবার. 

নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংছার দ্র ক্িরিধ রূপে নির্মাণ ৃ 

কন্র"।র জন্য স্থৃভাব হইয়াছে ॥ রা ূ 

অতএব ভুগোলপ্রঙ্সে হেতুত্ কথে ৫ সন্ধে ৯৬ 

 আধ্যায়ে ৩.ক্লে।কে পরিক্ষীতের কার্য যথা ॥ 
হে মুনে। শ্রীভগবঝ$নের গুণময় সুধা জূপে নিবেশিত ফনগু 

কদাচিৎ নি. সু্ষ তমজিজেয।ভিস'য় পবরমব্রন্ধ প্ররূপ যে 
পরম পুরুয় বাসদের, তাহাতে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় ৯৩৩ 

উক্চরূপ দ্বিভীযন্কদ্ধের ৫ অধ্যায়ে ১২। ১৩-ক্পেকে 
ব্রঙ্মা নারদকে কহিয়াছেন ॥ 

সেই ভগর.ন্ বান্থদেবকে নমস্ক।র করি এবং '্মহাকেই 

নিটল হি রি ১টি ভিডি & 

ঙ 

পা ৯০ ১ ০০৮ লা 25285:055 ৪৮ 

১০ ২ সস পপ ক টু 

হি 

অর করত 

| ৯ 



-স ____ শা শা টাটা টি 

রর 
১১5৬ যট্সন্দর্ভঃ।  [ ভগবৎসন্দর্ডঃ | 

যান্ম।যয়। দুর্জয়! মাং বদত্তি জগদ গুরুং 1 

বিলজ্জমানয়া যদ্য স্থাতূমীক্ষাপথেমুহ্য) | 

বিমোছিত। বিকথন্তে মমাহমিতি ভু্দিপনঃ ॥ ২৪ ॥ 

তম আদিশকত্বেন স্থগ্য সদোধত্বৎ সচ্চিদ।নলঘনত্েন 

তসা নির্দোষণ্য নেত্রগে!চরে বিলজ্জমানয়! অমুয়া ম।য়য়। 

বিমোহিতা। অন্মদাদয়ে। ছুর্ধিযঃ ॥২॥ ৫1 ্রীক্রঙ্া 
শ্রীনারদং ॥ ১৩৪ ॥ 
তদেবং এঁশবধ্যাদি ষট.কস্য স্বরূপ ভূতত্মত্ ৪ 'উ্বিগ্রহম্য 

পপ পপি 

ধ্যান করি, তাহার দুর্ভয় ম।য়!তে মুগ্ধ হইয়। তোমর!আমাকে 

জগতের %রু বলিতেছ ॥ 

কিন্তু & মায়া “এই মদীয় প্রভূ আম।র কপট জানেন” 

এই বলিয়। তাহার দৃষ্তিপথে থ।কিতে লঙ্জিতা) হয়, সৃরং 

তাহার উপরে আপনার কার্ধ্য করিতে পারে না, কেবল আম্ম- 

দাদি গদৃশ বব দ্ধিলেকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্বোধ 

লে!কদিগেরই জ্ঞান অবিদ্য।তে আচ্ছমঃ হওয়াতে তাহার।ই 

«আমি আমার” এই রূপ আত্মশ্ন।ঘ| করিয়াখাকে ॥ ২৪ ॥ 

উম আদি স্বরূপ|ঃায়া, নির্কির ঘদেোযত্ব হেতু, লচ্চিদ।- 
; নন্দধনন্ব প্রযুক্ত নির্দে/ষ পরমেশ্বরের নেতরগোচরে থাকিতে 

বিলজ্জমান! মায়ায় মোহিত হইয়। আমর! সকল ছুর্বধদ্ধ 
হুইয়াছি॥ ১৩৪ ॥ ্ 

জতএব এই একার ধা ছয়টার স্বরূপ তৃতত্ব রণ 

২ হু 

রঙ 



্ শা শিপন 2 শে শপ শশা ৭ াপিস্পসীী মি রশ পপ 

রী 
ভ$রংসাদর্ভঃ। ] ষট্ন্দর্ডঃ | ১৩৭ 

পপ ০ ০০৭ পপ আপ পপ পী প্পস্পপপাপ শি শীত শিশী শি ও পীপিশ্পশা বি ০০ 
ও পলাশ শ পপ শা পা পপ শর পল পা পপ পপ আখলাক পপ শস্িশি রশ শি শন 

ুর্ণশ্বর্ূপভ তত্বং বক্ত,ং প্রকরণমারভ্যতে ॥ 

অত্র তণ্য তাদৃশত্থং সচিবং নিত্যনবং তাবদাহ-ত্রিতিঃ | 
নষ্টে লোকে দ্বিপরীর্দাবণানে 
মহাভূতেম্বািভূতং গতেষু। 
বক্ত্যেহব্যক্তং ক।!লবেগেন যাতে 

ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥ 
অতঃ তশেষলংজ্তঃ |. তত্র যুক্তি ॥ 

যোহয়ং ক।লস্তন্য তেহব্যক্তব্যন্ষে। 
ওপার খ০ ... সস ৮ সপ .__ পে প্ সপ পপ পর ৬. পপ রা ০ ০ টি তাস 

করিয়। শ্রীবি গ্রহেরপূর্ণ স্বরূপ ভূতত্ব বলিবার জন্য প্রকরণ 

আ।রন্ত করিতেছেন ॥ 

তদ্বিষয়ে শ্রীব্গ্রিহের স্বরূপ ভূতত্বের সায় এবং নিত্যত্ব 

দশমক্কদ্ধের ও২অধ্া য়ে ২২। ২৩। ২৪ এই তিন শ্লোকে 

গ্রন্ডে! ! দ্বিপরাদ্ধ কালের অবসানে চরাচর শ্রেক বিনষ্ট 

হয়, সে সনয় পৃথিব্যা্ি মহ।ভূত আদিভূতে অর্থাৎ সৃদ্মাভূতে 
বিলয় পাম, পরে ব্যক্ত সেই আদিভূত কাবশতঃ অব্যক্ত 
অর্থ।ৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে এক আপনিই অনশিষউ থ|কেন। 
মে মময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনকার প্রজ্ঞ। হয় অর্থাৎ 
তমাতেই এই সমস্ত বিলীন আছে এই রূপ বোধ করেন, ॥২৫ 

অতএব শেধনংজ্ঞক এই স্থলে এই যুক্তি। অপিচ হে 
প্রকৃতিপ্রবর্তক ভগবন্! নিসেমাদি বদর পর্য্যস্ত দ্বিপরা 

1 এরা __ ঃ 
অর লস জজ 
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চেন্ট।মাহুষ্চেউটতে ষেল শিশ্বং | | 

নিশেষ!দিবহগরান্তে। গহীয়াং | 

স্তং ত্েশানং ক্ষেগপাম প্রগপগো ॥ ২৬ 

ছে জব/ক্তবন্ধে। সানগিগ্যমাত্রেণ টনি চেক্টাং 

নিমেষোন্মেষরপ1ং ॥ ৰ 

আতিশ্চ ॥ | ৰ 

ন্ব্ব নিম্ষে। জঙ্িরে বিদ্যুত পুঝব।দখীতি এ 
সর্নে নিমেষা দয়? ক।ল।বয়বাঃ। বিশমেণ দ্হছে 

বিদ্যুৎ পুরুষ: গরমাক্েতি ও শগতিপদাণ; মর্কাতর সি 
পে সপে আপপস্পী ৮০৪৯ পা্প পা (এও আর 

রূপ এই কাল, মাহা তে বিশ্বের পরিবর্দুণ দিযজাল তন 

পণ্ডিতেরা বলেন এ কাল তোমার শীণ। মান্র। গ্রাভে। ভূ 

এহ।দৃশ অভয় স্থান, শামি গর শরণ।পম হইলম॥ ২৯ | 

হে শব্যক্তবন্ধে।! তুমি নামিধামাতে গ্ররাতর গরবর্তক | 

চেন্ট। শব্দের ভর্থ নিমেম ও উন্বোষ অর্থাং চক্ষু মুদ্রিত কর! 

ও গ্রকাশ করা ॥ 

চা ০ 
(জাত ০ ৮ শেপ শতক তশ জপ শশা পা পশিশিপ 

পান সস সপ পপ সপ 

০০ টিউটর পপ পাপ ০ এস 

পেশ পট পাশা এ পপ 

গু 

এ ৮ খজ ৫ পাপ 

ৃ আহ ও যথা | 

ৃ  তেজোময় পুরুষকে শাথিকার করিয়। নিষেষ সকল জন্মি- 

। যাছে॥ 
| | 

সমুদয় নিমেষ, কার অবয়ব । বিশ্যে রূপে প্রকাশ 
পান এই অর্থে লিচুুৎ পুরুষ শব্দে পরমা, 'শগতিপদের 

এই অর্থ ॥ 

1 

| শি জ্ শি 

2 ণ রা পু 4 
* । 
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মংহরয়ে। নিমিত্ত কাঁণএস শিলাতু তদসচেষ্ট।রূপত্ব।ৎ 

তৌ। তত্র ন সংভবত এ'বঠি ভাবঃ॥ ছেত্ৃত্তরং ক্ষেম- 
ধামেতি। তব ত্বাং অন্ত স্বাভীষটাভল্মাদ।বির্ভাবাদের ক্রংস- 
ভয়ং কৈমৃত্যেনন বারিতরতী ॥ 
₹গৈব স্পন্টং পুনরাছ ॥ 
মর্তো মৃত্যুব্য।লভীতঃ পলাযন্ 

লে।কান্ সর্ণবানির্ভয়ং ন।প্যগচ্ছ | 

ত্বৎপ।দ।জং প্রাগ্য যদূষ।দ 

শিশপী শি ০ শা শিপ ০ পপপস্পোািশা সী 

*৮ সপাপপপাত কি পদ পাপী পিপিপি 7 পপি উ শািশপসপজপিিসস 

সর্দত্র স্থষ্টি সংহারের গ্রতি কালই নামন্ত, গেই কাল 
তোমার অঙ্গ চেষ্টা স্বরূপ হওয়ায়, তুমি ষে ভগবান্ তোমাতে 
স্ষ্টিনংহ!র নাই অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি ও বিন।শ নাই। | 
তদ্বিষয়ে অন্য হেতু এই যে, তুমি ক্ষেমধাঁম অর্থ।. অভয় | 
স্থান। তব! অর্থাৎ তোমাতে । এস্থলে নিজের অভীষ্ট সেই | 
তা।বি9্।ব হইতেই কংসভয়কে কেমুতিক ন্যায় দ্বারা নিষারণ 
করিলেন। 

এ প্রকার স্পষ্ট রূপে পুনরায় কছিলেন ॥ 
হে আদ্য! এই মর্ত্যলোকে ম্ৃত্যুরূপ বিষধর হইতে 

ভীত হইয়। পল।য়ন.করত মকল লোকের প্রতিই ধাবমান 
হইয়[ছিল, কহাকেও নির্ভয় প।য় নাই! কেন আনির্বব- 
চনীয় ভাখ্যোদর হেতু তোম।র পাদপন্ গ্রাগ্ড বওয়াতে এক্সণে 
সুস্থ ছইয়! শয়ন করিতেছে, ইহার নিকট হইতে স্বৃতূযু 'অব- 

চি ১১১১১ ৯ পপ পাপী স্প্পিস্প শিপ াাশিশাশিশীি্ি্াটা পাশা শী শীশিশীিী শি 7 শি শপ সাপ পু সপ - 
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র্ |... 

১৪০ | ষট্যন্দর্ভঃ | [ তুগবৎমন্দর্ভঃ | ৃ  

তারার পপ ও পপ সপ পক সস --_-*- 

হুশ্থং শেতে স্ৃত্যুরম্মদপৈতি ॥ ২৭ ৰ 

লোকান্ গ্র।প্য নির্ভয়ং ভয়াঁভাবং। ত্বংপাদাক্ং তু র 

গুাপ্যেত্যুতযত্রাপাম্বমঃ | আত্র ত্বৎপ1দাজমিতি প্ীবিগ্রহ- ৰ 

মেব তথা বিস্পষ্টং সাধিতবতী.। তাতএবায্রবপুরিত্তি ' 
সহঅন।মন্ভোত্রে । মতং মরণং তদ্েহিভং বপুরম্যেত্যযুত- | 

বপুরিতি ॥ 

শঙ্কুরতাষ্যেৎপি ॥ | ৰ 

আদ্যেতি জন্মাভবোইপি দর্শিতঃ। স জন্মনি সন্দত্র 

সাদিত্বপ্যৈব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩৫ ॥ তদুক্তই | | 
ত 

পা শর পপ ০৯৭ পপ পপ আর ৩৩৩ পাশ ০৩ 

গত হইল ॥ ২৭ ॥ ূ 

.. 'লোকমকলকে প্রাপ্ত হইয়া। নির্ভয় শব্দের অর্থভয়াভাল | 
তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত, এই বাক।টার উদ্ভয় স্থানেই: 

সে অন্বঘ্ব । এস্ছলে তোমার পাদপদ্ম এতদ্বারা প্রীদেবকী(দৃনী 

প্রীবিগ্রহফেই স্পন্টরূপে মান করিলেন । অতএব অম্বতবপু্ 
ইহ। সহত্রনামন্তে।ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । স্বৃত শব্দের অর্থ | 

মরণ, মরণরছিত বপুঃ যাহার 'এই অর্থে অম্বৃতবপুত ॥ 

শঙ্করভা'ষ্যও বর্ণিত অছে॥ | 

আদ্য এই বিশেষণ দানা জন্মের অভাব দর্শিঠ হুইয়াছে। 
যাহ।র আদি আছে দর্ধত্র তাহারই জন্ম সিদ্ধি'হুয় ॥ ১৩৫। 

এক রণ ১০ ক্কন্ধের এ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে গুক্রদেব কথি- 

এ 0 চি, 

৮ শী ২৩০ ০০৬, শত তত শি শিশশাশিশ শশী? তত আজ ০৯ ৩৩ পিলার অর ঞাি 
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প্াদুরাসীদঘখ। প্রাচ্য, দিশীল্টুরিব পুর্ষপ টার . 
শ্রঃতিশ্চ ত্র । 

সক্রঙ্গণ। হজঠি স রুদ্রেণ বিপপয়তি। দিদার 

রলয় এব হুরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপণি ঘি 

॥ ১০ ॥ ঞ ॥ ছীদেনকী স্রীভগবন্তং ॥ 

তথ! উতপন্ভিস্থিতিলয়েত্যাদি পদ্যে যদ্রেপং গবমকৃত্ত 

মিতি ॥ ২৮ ॥ ২. 

যণ্য শ্ীদঙ্র্ষণম্য র রূপং গ্রবমনন্তং অকৃভং চানাদি। ৷ অত-! 
পিসী 

য়াছেন। 
পূর্বদিকে যেমন চক্র প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেব 

রূপিণী দেবকীর গর্ত সর্ববান্তর্য।মী ভগবান হরি এশ্বররপে | 
আবিভূতি হইলেন ॥ 

এস্থলে আতিগ্রষ।ণশ যথ। ॥ 

সেই পরমেশ্বর ব্রঙ্গ। দ্বার! স্যন্তি করেন এবং তিৰি রুদ্র 

দ্বার সংহ।র করেন, ত।ছ।র উত্পত্তিও নাই ও বিনাশও. নাই, 
সেই হুরিই পরমানন্দ স্বরূপ। এই বিষয় টিনার 

বর্ণত আছে ॥ 

উক্ত রূপ ৫ স্কদ্ধ ২৫ অধ্যায়ে নক বিততিলঃ” 
| এই ৯ শ্লোকে শ্রীশুকদেখ কহিয়|ছেন, ধাহার রূপ ভ্রচব ও 

অকৃত ॥ ২৮ ॥ 
| তাৎপর্যয-ফে দক্কর্ণৈর রূপ ফ্রুব অর্থ।ৎ অনন্ত এবং ৮ 

শ 

রি পপ পিপিপি শাশ্রপশ ০ পপির শীত শসিশীশিশ শী ৩ শী টি শপ সীা শশিপিশি পপি টা 
র্ ৩ শাপলা ৮ ০ সপ -_ সপ সস“ ৬. জম্ম» অপ পাপ অপ ০ সব সিটিন নটি 

রঙ 
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৯৪২ ষট্সন্দর্ভঃ [ দির 
পিস পপি পলা সারার আর 

| এন্থ বর্যদিপোপ।মনা বর্ণনে ভবেনাপি তদ্্রপমাধকৃ- 

তোকং। 
ূ ন যদ্য মায় গুণচন্তবৃন্তিতি 

ৰ ণিরাক্ষতো হৃণুপি দৃষ্টিবজ্যত ইতি । 
ৰ 

ূ 

ূ 

যন্ত তত্র তদেব রূপমধিব্ত্য শ্রীশুকেন। 

য। বৈ কল! ভগ্বতস্তামশীতি ভবানীনাখৈরিত্যপি- 
গর্দ্যে তামলী মুর্তিমিত্যুক্তং | তন্নি্গ।ংশশিনদ্বার] তমো- 

' জকৃত অর্থহ অনাদি ॥ 

অতএব ৫ ক্কন্ধর ১৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বর্ধাঘধপের 

উপামন! বর্ণন বিষয়ে এ লন্কর্ষণের রূপকে আধিকার করিধা 

স্তীমহাদেবও কহিয়াছেন। অছে।! আঁমর| ভত্রে।ধাবেগে জয় 
করণে অমপর্থ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেন ভগব:ন্ ঈশরে 
বিপিগু হয় না, কেমনি যিনি নিরীক্ষণ করিলেও বহর 

| দৃষ্টি মায়ার গুণ যে লত্ব রজঃ তম?) তাহ।তে এবং অন্তঃক রণে 
অত্যলও লিও হয় না। ইন্ড্রিজয়েচ্ছ, এবং মুমুস্ু কোন্ পুরুর 

সমদর ন। করিবে ?॥ 

অপর এ পঞ্চমস্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে বৈ কল। তগবতত- 
| স্ত/মলীতি” এই ১ সংখাক গদ্যে | তথ! ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্য।য়ে 
«“গুবানীনাখৈরিত্য।দি” ১৭ সংখ্যক গদ্যে উক্ত রূপ অধিকার; 
করিয়। শুকদেব তামপস। ঘুর্তি বর্ণন করিয়াছেন ॥ 

যাহ! হউক, এ তামশী ুস্তি স্বীয় জংশ শিব দার! তমে! 

শু ৪ 

৩৮৯০ - টিবি টিনটিন 

্আরররপরন এর-প্র -পারারররস.এসপাাগা্প 
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০ জপ শী 

ভগনতলন্দর্ভঃ| ] নি | ১৪৩ 

রর বি স্জ। ০ াশসত স্পা পা তা পপ পা শি 
৯০ সার শপ পপি টি তি শী শিশিশ ান্ছি ৩৯ 

গুখোপকারকত্ছেন ন্রেপ্রং | ঠৎপতিস্থিতিলয্েত্যদি- 

গদ্ানন্তরং গ্রীশুকেনৈন ॥ 

মৃ্তিং নং পুরুকৃপয়া বভ।র সত্বং 

ম'শুদ্ধং লদসদিদং বিভাতি যক্রেতক্ত বাং | 

ভতন্মামিতাতমব মিং ভগবজপং ॥ ১১৬ ॥ 

তথাচ পাঞদ্ধোনততরখত্ডে তংস্তরতিঃ ॥ 

অনাদিনিধন।নন্তবপুষে নিশ্বরূপিণে ইতি | * 

যদ স্কান্দাদৌ কৃচিদ্ছামকমন্তি। তন, ততপুরাণান1ং 
সপ "শি সস - পপ পা ক. 

গুণের উপকার নিমিত্ত জানিতে হইলে ॥ 

অপর ৫ ক্কন্ধর ২? অন্যায়ে?“উৎপভ্ভি স্থিতিলমেত্য।দি* 

গংখাক গদ্যের পর জ্রীএুকদেব কহিয়ছেন ॥ 

ধাহাত সৎ অলৎ বস্ক লমুদায় প্রক।শ পায়, যিনি অস্ম- 
দদি ভক্তজনের গ্রাতি অতিশম কৃপ। পুরঃসর শুদ্ধসত্ব মূর্তি 

ধারণ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হেত, সমুদয় ভগবদ্ধপই 
নিত্য ॥ ৩৬ ॥ 

উক্ত রূপই পদ্মপুরাঁণের উত্তরখণ্ডে দেবকীন্তবে যখা- 
তুমি অনাদিনিধন জঅর্ধাৎ [হামার আদ্দিও নাই এবং অন্তও ! 

ন|ই, তুমি অনন্তমূত্তি ও বিশ্বরূপী তে।মাঁকে নমস্কার ৷ 
অপর ষে ক্কন্দপুরাপাদিতে কোন.স্থানে ভ্রমজনক বর্ণ 

আছে, তাহ। গেই দেই পুরাণনকলের তাঁমন শাস্ত্র বিশেষ 



১৪৪ ঘট্সদর্ভঃ। . [ ভগবংমনর্ভঃ | 

বরণাদ্যযুক্তমিব তদিতি ন ভগবত্বপ্রাতিপ|দনপরং গুক- 

টবরাগ্যশিবমহিম।দিত।পপর্ধাকত্বাৎ | ততস্তৎপরত্বা- 
ভ।বান্ন তত্র যাথার্থঞ্। তথাবিধং শিবাদিগ্াতিগ।দকং 

শান্ত্রং চ বৈষবৈর্ণ গাহমিতি স্কান্ধএল যগ্মখং গ্রতি 

প্রীশিবেনোক্তং | 
শিবশাস্ত্রেহপি *দগণ্বং বিধান পথে।শিষদি্ি | 

অ্ুএব পাদ্ধোত্তরখণ্ডাদো। তথ।বিধপুরাপানামপি তাঁম- 

সত্বষেবোক্তং | ন চৈবং তেষাং পুর।ণ।ন।ম প্র।মাণ্যমাপ- 
এটা রায়ান হর তিতং পরমাত্মলন্দর্ভে দর্শমিষমাথেন জজাদু়াগহনায 

ূ কথামযত্ব হেতু সেই দেই শাস্ত্র বিশেষেও ঈীতগবান্ কর্তৃ 
বয় মহ্মার আবরণ প্রযুক্ত তাহ। অযুক্ত হইয়াছে। তাহ! 
ভগনত্ব প্রতিপাদন পর নহে, যে হেতু তৎনমুদ।য়ের শুদ্ধ 

বৈরাগ্য ও শিবমহছিমাঁদি তাৎপর্ধ্য জানিতে হইবে ॥ 
উক্ত প্রকার.শিবাদি প্রতিপাদক শান্ত্রও বৈষ্ণবগণের গ্রহ- 
শীয় নছে। স্ন্ধপুর1ণেই কাঠিকেয়র প্রতি গ্লীশিন কহিযাছেন ॥ 

শিবশাস্ত্রের মধ্যে যাহ। বিষুশ।ন্ত্রণ উপযে।গী তাহ।ই 
এছণ করিবে ॥. 

অতএব পদ্মপুর।ণের উন্তরপগ্ডাদিতে উল্তঞ্জকার পুরাণ 
সকলের তামসত্বই কথিত হইয়ছে॥ 

এতদ্বার! এ ল্মন্ত পুরাণের অগ্ামাণ্য হইল না। পর়- 
মাত্বপন্দর্তভে মৎম্যপুরাঁণের যে বচন দেখন বইবে, তদমু. 

ঙ্ী | ঙঃ 



পপ পর ০ রা সস 

" ০ 
ভগবহসন্দর্ভঃ। ) যট্সন্দর্ভঃ | ১৪৫ 

সারেণ রাগসতামনকল্প কথাময়ত্বং তেষাং। সাত্বিককল্প- 

কথাময়ন্তবং তু বিষুঃপ্রতিপাঁদকানাং তন্তদগ,ণময়ত্বমিতি 
ংকল্পং প্রাপ্য শ্রীবিষুণরেব তথাত্বনং প্রত্যায়তে 

ইতি ॥ ১৩৭ ॥ 
তথা তখৈবচ তন্তত পুর!ণং প্রস্ততি তম্মদ্য খ।দৃষ্টমেব 

তত্তচনং নান্যথত্বং বহতি কিন্তু সত্বাং সংজায়তে জ্ঞন- 

মিতি ব্রহ্মকণাগুন্যেব সাত্বকপুরাণাখাং সর্বেবদ্ধং জ্ঞ।নমি- 

ত্যেব লভ্যতে। তচ্চ সাত্বিকপুরাণ এব দৃশ/তে। ওদপি 
পরম[তণন্দর্তে লেখ্যং ॥ 

গান্সপাতালথগবৈশাখমাহাত্ে চ ॥ 
প্র শা শত টপ পপ? ৮ পালা পশম 

মারে এ ঘকপ পুর।ণের ত।মল রাজন: কল্প কথাময়ন্ব জানিতে 

হুইবে। অপর যাহ! দত্বিক কল্প কথামযুত্ব তাহ! বিঞ্ুঃপ্রতিপ- 
দক শাস্ত্র সকলের তদগণময়ত্ব অর্থাৎ সাত্বিকত্ব জ।নিতে 
হইবে। দেই কল্প অর্থাৎ শন্্রবিশেষ প্রাপ্ত হইয়। প্রীবিষুঃই 
অ।পন।র স্বরূপকে দেই রূপে প্রতিপন্ন করিয়।ছেন ॥ ১৩৭ ॥ 

তন্তদ্রপেই মই সেই পুরাণকে প্রশংসা করিতেছেন। 
একারণ যথা দৃষ্ট ই তত্তদ্বচন উল্লেখ করিব, অন্যথা কল্পনা 
হইবে না॥ 

|. কিন্ত সহ হইতে জ্ঞান জন্মায় এই ব্রদ্ষকাণ্ডের ন্যায় 
| সাত্বিকপুরাণস কলের সর্ববপেক্ষ। উতকৃষ্টু জ্ঞান ইছাই -ল/ভ 

হইতেছে। এঁজ্জান সাত্বিকপুরাণেই দৃষ্ট হয়। এই বিষয় 
পরমা স্বলন্দর্ডে লিখিত হইবে ॥ 
2 



১ বি রি রর নি 

১ | টি 
ফি ১৪৬. ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবত সন্দর্ভঃ | 

৯ ০ শশার গা ০ সী + ০ শালির মস শশশিশ শ্টীশি রি কঠিন ৮৮৮০ পি স্পা ০৩ ৭ ও সপ্ত শপ সপ 

ব/াখোহায় চরাচরসা জগ হস্তেত ) পুর।ণাগম! ইত্যু্তং | 

শ্রীমদ্ভীগবঞ্চেন।পি ॥ 
এবং বদন্তি রাজর্ধে ইত, দিনা তাদৃশং মতং দু'ষতং | 
পমতন্তু' | লত্যং শে।চং দয়! ক্ষান্তিরিভ্যাদিনা শ্রীপৃথিবী- 
ব।কোন। কান্তিমহগডজোণলান।মপি স্বাভ।বিকত্বমবা- 

ভিচারিত্বং চ দর্শয়তা দর্শিতং। নন্টে লোক ইত্যাদিন! 
সস পশাপ্প পাল্টা শপ শশা শিিপিলিশা রীতি ২৬ সাও. পপ পপ শা পপ পাস শশা পপ পা +-- হর এপস স্পা 

পদ্াপুরাণের পাতালখণ্ডে বৈশাখমা হাঙ্টো ও বর্ণিত আছে, 

দলেই সেই পুরাণ ও আগম সকল চগ্চর জগতের মোহ 

শিমিও জানিবে॥ 

প্রীমন্তাগনত দ্বার1৪ অর্থাৎ ১০ ক্ষন্ধের ৭৭ অধ্যায়ের 

২* শ্লোকে “এবং বদস্তি রাজ” অর্থাৎ হে রাজর্ধে! পূর্ব 

পরানুপন্ধ।ন রহিত কোন কোন খমির| এই রূপ বর্ণন করেন, 

কিন্ত তাহ।রা স্বীয় বাক্যেম বিরুদ্ধঃা শ্ারণ করেন না। এই 

বচন দ্বারা এ প্রকার মত দূমিত হইয়।ছে ॥ 

স্বী মত এই মে। সত্য শৌচ দয়।) ক্গান্তি ইত্য।দি 

প্রথম স্কান্ের ১৮ অধ্যায়ে ২৪ গ্লে।কে জীপৃশিবীর বাক্য দ্বার! 

কান্তি, সহ, ওঞ্জ এবং বল এ সকলেও স্বভ।বিকত্ব ৪ জন্যভি- 

চারিত্ব দেখা ইয়। তথ! «নষ্টে লেকে দ্বিপরাদ্ধারম[নে” দশাম+ 

স্কন্ধের ও অধ্যায়ের “নন্টে লোকে” ইত্যাদি শ্রীদেবকীদেনীর 

বকা দ্র জ্ীশুকর্দেব স্বীয় মত দেখাইয়।ছেন। অতএব ৫ 

স্কান্ধ ২৫ অধ্যায়ে “উৎপত্তি স্থিতি লয়” এই ৯ শ্লোকে যে 
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এলি পা সস পিউ সস হত সপ এত রঃ 

ডি 1 

! 

ভগবহ সন্দর্ভঃ | ॥ মট্ন্দর্ভঃ | ১৪৭, 

শীদেবকী! 'দবীবাক্যেন চ। তন্মাৎ সাধুক্তং যজপং গণ 
মকুতমিতি ॥ ৫ ॥ ২৫ ॥ শুক ॥ ১১৮ ॥ 

বিভুত্বমাহ ॥ 

নচন্ত ন নহির্ধলা ন পুপ্পং নাপি চ।পরং | 

পূর্ববাপরং বহিশ্চান্তর্জ গতো যে। জগচ্চ যঃ ॥ 

তং সত্।তজমব্যক্তং মর্তলিলমধোক্ষজং | 

গে।পিকোলুখলে দন্ন। ববন্ধ গ্রাকৃতং ঘা ॥ ২৯ ॥ 

টীকাঁচ। বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দান আন্তরবৃতস্য 
সস পপ রর জপ সপ সপ (এপ 

স্পা 

০১ ১১১১১ 

শশী সজল 

ূপ গ্রুন ও অকৃত স্ীশুকদেব এই যাহ! কথিয়াছেন তাহ! 
সাধু বল হইয়াছে ॥ ১৩৮ ॥ 

প্রী5গবম্মস্তির বিভুত্ব কছিতেছেন যথা ॥ 
দশমস্ক:গ্ধার ৯ আধ্যয়ে ১১। ১২ শ্লেকে প্রীশুকদের 

কহিয়ছেন। ছে ধান! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞ! কহি- 

লাম তাহার কারণ শুন, ফঁহার শন্ত্ নাই, বাহির নাই, পূর্ব 

নাই, পর নাই, যিনি ম্বঘং জগতে জগতের পুবাপর, অন্তর 
বছির, তথা আপাণ জগতের স্বরূপ ॥ 

মানবলীল।কারি সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আতা জ্ঞান 
করিয়া গোপী প্রাকৃতবালকের তুল্য রজ্জ, দিয়। উদৃখলে বন্ধন 
করিলেন ॥ ২৯ ॥ 

'উল্লিথিত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥ 
বাহিরে পরিবেষ্টিত রজ্জ, দ্বারা অন্তরে আবৃত বস্তু বন্ধন 

এপ সপ পা প্পিসীপপ্প্াসপসপাস্সপ  শাসসশ শাশীশাসপীপপীস্পাশাসপাশাপসাী শিস পাস সীপী ্্প্্পপ্সন সপা পাশা ৩ 

পপ পপ 

৩ ও চি 

প্র তু পপ স্প্পিপ্ীপাপাশ শাসিত শি শিপ প্পস ০ 

র 
ূ 



শি 5 এটি তল পপি 

১) 

ঙ 

দি শপ সন তি আ রা শন নি বৈ শি শপ তে 7 পপ সত ১২০১৩ ৩ ০৩৩ত পি শসসসস পারাপার ৪ 
রি ৭ ২০৩ ্ পপি জজ ২৯:০৮ ৩১ পিস্টিশ 2 রি 

চি 

8 

রী ৪ 

১৪৮: ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্নর্ভঃ। 

০. 1 পপ - ক 
৯ ০ আসর পা পাস 

ভবতি। তথ! পূ্ি।পর [ বিাগবতে। বস্তনং পুর্বিতো দাম 

,. ধ্বৃহ্াাপরতঃ পয়িবেষ্টনেন ভবতি। নত্বেতদস্তীত্য।হ ন 
চ।স্তরিতি। 

কিধ্। ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধে! ভবতি। তচ্চাত্র বিপ- 

রীতমিত্যাছ পূর্ব।পরমিতি । 

কিঞচ। তদ্বতিরিজ্না চাভাবাস্গবন্ধ ইত্যাহ জগচ্চ যঃ 

ইতি। তং মর্তালিঙঈগমধোক্ষজমাতআজং মত্বা ববন্ষেতি- 

(ইতোযা। অন্রে জগচ্ছ ইতাত্র যপ্ায ক।রণস্য ব্যতিরেকেণ 
তি 

হুইয়াথাকে । এই রূপ পুবি ও অপর বিগ [বশিষ্উ বস্ত্র 

পূর্বদিকে রড্জ, ধরণ করিয়া অন্য দিকে বেষ্টন করিলে 
বন্ধন হয়। কিন্তু “নচাস্ত বহিঃ” ইত্যাদি পদ্যে শ্রীকৃষঃ 

বিগ্রহের অন্ত বাহা নাই ॥ 
আরও ॥ 

ব্যাপক ঘ্।র! ব্যাপ্যের বন্ধন ঘটে । কিন্ত তাহ! এস্থলে 
বিপরীত, যে হেতু পৃদীপর এই পদ নির্দেএ করায় শ্রীকৃষের 
পুর্ব ও ন।ই এবং পরও নাই ॥ 

আরও ॥ 

প্রীকষ--ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভ।ব প্রযুক্ত বন্ধন ছুইতে 
পারে ন। এই ব্ষিয়ে কহিলেন, শ্রী জগতের শ্রূগ | সেই 
মর্ড।মুর্তি অধোক্ষজকে আন্মজ জ্ঞান করিয় যশে।দ। বন্ধন 
করিয়।ছিলেন ॥ | 

এই গ্রোেকে “জগচ্চ” এস্থলে, বে কারণের অভ।বে কার্ধয 
%€ ১ 
পরও আজ ৮ পে পা বাশীল্পী ১ শিশি 

"পয 
১০৩১৫ পাত 



০০০ শা পাশ সপ আদিল এসপি পপ পি শক্ত তি শত ৩ সত পেস শী পি তল ৮৭৭ শে পপ পিস সর সপ পরা». ৩ পি পপ পপি. -. 

ঃ | ্ঃ 
(ভগবংমন্দর্) |]. যট্সন্দর্ভঃ। ১৪৯ 

কা্যাম্য জগতে। ব্যতিরেকঃ স্য/দিতি তদনন্যস্য জগতস্ত- 

চ্ছক্ত্যৈব শক্তেস্তদংশাংশ রূপয়। রজ্ভ্। কথং বন্ধঃ .স্যাৎ 

নহি বহিমর্চি.ষ। দহেয়ুরিতি ভাবঃ তং মর্ত্যলিঙ্গমিত্যা দে | 

টাকাক্ ঠ1ময়মতিপ্রায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥ | 
নুহ ব্রঙ্গ!ওগোলোকাদিকমপি ক ্চিদধধন।তি তত্রাহ ৃ 

মর্ত/লিগং মনুমাবিগ্রহং তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তত্রহ, 

আংধাক্ষজং অধঃকৃ তং ইন্ডিয্জং জ্ঞানং যেন তং সর্ব্বেক্িয 

জঞ।নাগোচরং প্রত্যক্ষ! দি 71187177188 | 
পাশা - - শা পপ এ সি ৮ ৮৮ ৮ পম । পি তত আপ ১৯ ও ১০ পপর পা পপ? পাপ শিপন পিশপপিশীশ পা পিসসপান এজ 

রূপ জগতের ও তভ।ৰ চারজালাঃ | এ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন 

জগতের, তাহার শক্তি দ্বারাই শাক্তর অংশাংশ রূপ রজ্জ, 

বানা কি গ্রকা'র তাহার বন্ধন হইতে পারে, কেন না, অগ্নির 

স্বাল। কথন অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না এই ভাবার্থ “তং 
মর্ত্যলিগগ” ইত্যাদি স্থলে টীকাকারের এই অচ্িপ্রায় ॥ ১৩৯ । 

আহে! লর্ধিব্া।পককে।কি প্রকারে বন্ধন করিলেন, থে 

হেতু ব্রহ্মা ও গোলোকাদিকে কেহ বন্ধন করিতে পারে | 
ন।। এই গ্রশ্মে কহিতেছেন। মর্তালিঙ্গ শব্দের অর্থ মন্ুষ্য- | 
বিগ্রহ | তলে ক্কি প্রকারে তাহার ব্যাপকত্ব হইল.।- এই প্রন | 

কহিতেছেন, তিনি অপোক্ষজ অর্থাৎ ঘিনি ইক্দ্রিরজনিত | 
জ।নকে অধঃ করিাছেন! ভ্তিনি সর্েক্দ্িয়ভ্ঞানের অগোচর | 
অর্থ প্রত্যক্ষাদ প্রষাণারা অমচিন্তাস্বরূপ। অতএর ] 

১১৭ 
লা হা পি, পপ ৮০7 
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] ১৫ মন্জিগা ৷ [ ভগবৎগন্দর্ভঃ। 

রি টি ০ শি পা মাসী? ভক্ত এসসি পাপী এ সস সপ শা পেত শপ ওত পেত শা গজ - সপ লদ পজ শশী তপ্ত আপ” এ বিটি 

| স্ব ০ ০৯০ তা ৩ পপ পক _ সত স্পাপীসপ শিস আসান পানী শিপ শি পেশী 7 পপোপিশত শসা পিপি এলি 4৭55 এ এপ লও, ০ স্পা িল্ 

ৰ তশ্মা ্তদাকাএহ্েহেপি তম্মিণ্ বদুত্বমন্ত্যেব ইতি ভান? 
ৰ অধোক্ষজত্ব'দেনান্যক্তত্বমপি ব্যাথা তমিতি তান্নান্ধতং। 

ননু মনুষাবিগ্রহত্বেহপ্যপরিতাক্তপিভূত্বং কথং মাতু নামক, 
রখ । তত্র।হ। আত্মজং মত্বেতি। বংসাদ্যভিধপ্রেমগর 

বিশেষনা স্বভাবোহয়ং যদসোৌ স্ব।নন্দপুরেণ তস্য তাদৃশত্বং 
প্রত্যনুভনপদ্ধতি মাবুণা শীত্যর্থ ইতি। ইথ্থং চাতদ্বীর্য্য- 

কোবিদত্বং তস। মাহাত্ব্যমে। তং রজ্জুভিব্ধমপি কর্ভ- 
স্তলায প্রেমরসদ্যনুভবরূপত্ব(ৎ ॥ ১৪০ ॥ 

র াস্পিপাপািপ্পী পপিপপি সপ্পীপি্স্পীপ পা সপাসশ শশী ২ পাপী শিট পপি ৩ পাতি শপ তাস শীত পা পপ পা পাপ জা ৮৮ 

ভীরৃষ মনু,ষ।র আকার হইল হাতে বিভূত্ব আছে, ব্রই ৰ 
তাৎপর্য; । অধোক্ষজত্ব প্রযুক্ত আন্যক্তহ ও বাখ্য।ত হইয়|ছে, 

| কিন্তু আয়ি তাহ। উদ্দার কূরিল।ম না ॥ | 
. অহে! শ্রীকৃষ যদি মনুণ্য নিগ্রহ৪ বিভূতু পরিত্য।গ 

করেন নাই, তবে কেন তাহ! শ্রীঘশোদ।র শ্ফত্তি হয় নাই, 

এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। শ্রীযশোদ| জ্ীরঞকে আ।য্াজ 

| রূপে মানিঘাছিলেন | একারণ বৎ্পল্য নামক প্রেমরণ বিশে- 
ূ ষের শ্বভাব এই যে, উহ! নিজানন্দ গ্রবাহদ্ব।র! তাছার (িদভু- 
ত্বের গ্রতি' অনুভব পথ আবরণ করিষ।ছিল। এই ওকারই 

! ীকৃষ্ণের পরাজ্ম বিষয়ে অবিজ্ঞত্বই শ্রীযশে|র মাহাত্ম্য । 
অপর শ্রীকৃষ্ণ যে রহ্তব, ছার! বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন ইহার 
কারণ, বন্ধনক।রি প্রেমরমেরই গ্রছাব জ।নিতে হইবে ॥ ১৪০ 
দি 
সস পপ সা পাপী ০ ৭০৭ পপ পা ০ ০ তিল তা সসিিতিশা শী শী তিশ্স িত শ্ী পশলা শন পপি রর ১ পি স্পস্ট চপ পা আসক - এপ 



/ 
কক শশ। পাও শপ শীত ৭৮ পপ পিক ৪ পাপী + ৯৮ সপ পা সিল এ সস উস পাপ ও থা, এ, এপ ০ ৮৯ ০০০ পর --প-এপপও- গন এককালে সস আপ আপন সাজ সপ - শপ জি 

পু 

ভগনগসলাভঃ | ]. ষট্লন্দর্ডঃ | . ১৫১. 

তছুক্তং ॥ 

নেষং বিরিঞ্চে। ন তল ইতাদি। প্রারুতং যথখেত্যনেন 
অধোক্ষজমিতানেন চ বস্ততো ব্যাপকত্বং মায়! তু মর্ত্য- 
লিঙ্গত্মিতাপি পরিহ্ৃ 5ং। যদ্ধি তর্কগোচরে ভবতি | 

তত্রৈব কদচিদসন্তবরীতিদর্শনেন সাহভ্যপগম্যতে 1 
যত্ত, অতএব তদতী»ং তত্র ততস্বীকুতিরতীব মুর্খতা। যথ! 
বাড়শনাম্ন। বহ্ছর্জিলনিধিমধা এব দেদীপ্যমানত।য়া- 

অপ: ০০০ পপ এ সপ ক 

এই বিষয় ১০ ক্কন্ধের ৯ অদ্যায়ে ১৬ শ্লোকে 

স্রীশু কদেব কছিয়।ছ্থেন॥ 
ছে রাজন! ভগগানের প্রসাদ অন্য ভক্তজনেরাও প্রাপ্ত 

| হুয় সত্য, কিন্তু যুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে মশোদ। যে প্রসন্নতা 

[লাভ করিলেন,তাছ! কি ব্রহ্ম! পুর হইলে ও, কি ভব আত্মা 

হইলেও, কি অঙ্গশ্রিচা লক্ষী ভার্ষয। হইলেও, কাহারও 

| কখন সে রূপ প্রলাদ লাভ হয নাই॥ 
অপিচ যন্রপ প্রারুত বালককে বন্ধন করে তাহার ন্যায় 

[ যশো দা প্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন, এতদ্বার! এবং অধোক্ষজ 
এতদ্বারা ও, বাস্তবিক ব্যাপকত্ব, কিন্তু মায়াদ্বার! মনুষ্যলিঙ্গত্ব 
পরিহৃত হুইল । নিশ্চয় য।হ! তর্কের গেচর হয়, তাহাতেই 
যদি কখন অসম্ভল রাত দেখ! যায়, তাহ। ছইলে তাহ! মায় 
বলিয়। বোধ হ॥ |, আর যাহু। স্বভাবতই তর্কের অগোচর 
তাহাতে মায়া দ্বীকার অতিশয় মুর্খ, যেমন দমুদ্রমধ্যে 
৫] | ১১ 

ন্ শট "স্পা 47 ২০৩ ২ শপ পত্র». পাপ 

| ৮১] 
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এস পা ৮ ০ ৭ পপ” পাস তে , 

সী পপ আই পপ সপ ৮. 

মৈন্দ্রজ।লিকতাস্বীকরণং । 
| শরেটাতিষ্চ । 

অর্বাগ্দেব! অন্য বিসর্জনেন।থ কো শ্দে যত আঁবভূপে- 

 ত্যাদ্যা ॥ ১৪১ ॥ 

কিঞ্চ॥ 

যদগতং বন্ধনং তদ্য ্িখিখহটোৰ ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং | 

যভাদ।ং সামানাধিকরণ্য।ৎ 1 তস্যাস্তত্রাকে।বিদত্ে'প- ূ 

পবুদন।চ্চ | তত্র বিগ্রহ্ত্বং পরিচ্ছিন্নতায়মেব সংভবতি। 

করচরণাদ্যাকারসপিবেশ।ৎ। তস্মাদস্ত্যেক তাস্ন্ 
সর পাপ ০ এপ লা ৮ পা. 

বাড়বাগির প্রকাশে এক্ড্ুজালিক বলিয়া! স্বীকার করা তজ্রপ ॥ 
শর্গতও কহিয়াছেন ॥ 

অর্বিকৃ অর্থাৎ পূর্বববন্তাঁ দেবতাপকণ ইহ।র বিসর্জন 
অর্থাৎ পরিত্যাগে প্রভু হয়েন না, কে তাহাকে জানিবে, ধাহ। 
হইতে সকলের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥ 

| আরও ॥ 

থে শরীরগত বন্ধন দলেই শরীরেরই ব্যাপকত্ব ইহাই 
কথনেচ্ছ!র বিষয় হইয়াছে । যেহেতু যৎ শব্দও তত শব্দের 
সধনাঁনাধিকরণ্য অর্থ।ৎ যাহাতে ঘং শব্দ থাকে তাহ!তেই 
তত শবের প্রয়োগ হয়। আর এ যশো।দার তাহাতে ককো- 
বিদত্ব অর্থ।ৎ পক্ষ ্রভ।বের অনভিজ্ঞত্ব হেতু ব্যাপক দেখে- 
রই বন্ধন জানিতে হইবে । এ স্থলে পগি'চ্ছম্গুতাতেই ( ব্যাপ্য- 
পদার্থে ই) বিগ্রহত্ব সম্ভব হয়, কেননা! তাহাতে হু পদি 

রর র্ 2 স্ 

১ 
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পপ আপ এও পপ সা ৮ সপাশ্সীপ শীশাশ শিক পিউ সমস স্পা শশা পাপা লা দীপা শী শী পাপ পপ সব 

পরিচ্ছিত্ং বিভুতবঞ্চ পিক মূলসিদ্ধান্ত এব পর- 
স্পরবিরোবিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতং। দৃশ্যতে 

ইপি লোকে ভ্রিদোষস্রমভৌঘধাপদদীনাং তাদৃশং ততৈক | 
বিভুত্বমুক্তং ॥ ১৪২ ॥ 
ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥ 

পশ্থাস্ত কোটিশতবতসর্লসংপ্রগম্যো 
বায়োরখাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানীং | 
সোহপ্যস্তি ঘ গ্পদশীন্যযবিচিস্তযতত্তে 

গোবিশ্দমাঁদিপুরুষং তমহং তজামীতি ॥ 
সপে পিস পপ ০০৯ ্্পত ্াাাশোম্পসীশা শিপ শি শি সস্প শ্পী শি পে শী শে পপ আরজ এস ৮4 ০৮ পিএস, 

আকারের সান্নবেশ আছে । অতএব সেই ্্রীরুষ্ণবিগ্রহে পর্ি- 
চ্ছিগত্ব' এবং ব্যাপরত্ব এই ছুই এক কালীনই- সহিক্ষীছে। 
মূল' সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও এ শ্রীরুষ্ণবিগ্রহের পরস্পর বিরোধি .শক্ত 
শত শক্তির নিধানত্ব দর্শিত হইয়াঁছে। অপর 'সংসারমধ্যে 

। যেমন ভ্রিদোষনাশক মহৌষধ সকলের' এককালীন পরস্পর | 
বিরোধি শক্তিনকল দেখা যায়, তত্রপ শ্রীকুষ্ণবিগ্রছেরঞ্ | 
বিুত্ব জানিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥ 

এঁ রূপ বিভূুত্ব ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে ঘথা ॥ 
বায়ু তীত্রগাঁমী, তদপেক্ষ। মন অতিশয় তীব্রগামী ॥' কিস্ত 

মুনিশ্রে উজ কোটিশতবৎসর মন বায়ুপথে গমন করিয়াও 
যে অচিস্ত্য তত্বের চরণাখ্সে গমন করিঠে পাঁরে না, সেই 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে-আমি ভঙ্জনা'করি ॥' 

পাত পপ ীপিস শিস্সপি লা সপ পিপাসা শি আপস. পপ এপ্স পাপ পা র্ চা 
০ 



১৫৪ ষট্সন্দর্ভঃ। | ভগবতসন্দর্ডঃ | 
স্পা সস ০ পপ শা পিস্মপ্সাাসপাস্পাস্পপা পিল তলা শা শীট পাতি ৩ পাত ্ি পাশিশীপাশিশীশী শিপন 7 

শ্রুতিশ্চ মধ্বভা ্ য প্রমাণিত । 

অস্থুপোহন্ণুরমধ্যমো মধ্যমে 'ইব্যাঁপকে। ব্যাপকো। হরি- 

রাদ্দিরনাদিরবিশ্বে। বিশ্ব; সগুণো নিগুণপ ইতি ॥ 
তথ। নুমিংহতাপনী চ ॥ 

তুরীয়মতুরীযমাক্মানমন।স্মানমু গ্রনন্বগ্রং বীরমদীরং মহাস্ত- 
মমহান্তং সর্বতোমুখমপর্ববতো সুখমিতা।দিকা ॥ ১৪৩ ॥ 

ব্রহ্গপুরাণেচ ॥ 

অস্থূলোহনণুরূপোহসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ। 

বিরুদ্ধবন্্নপোসাটৈশ্র্ধ্যাৎ পুরু ষাল্তম ইতি ॥ 

- স্পেশাপিস এপ আপোস লা পাস পা পাশ টপস শি 

মাধ্বভ।ষ্যে প্রমাণিত শ্রতিও কহিয়'ছেন ॥ 

হরি অস্থুল, অনুক্ষন, অমধ্যম, মধ্যম, ব্যাপক, অব্যাপক, 
আদি, অনাদি, অবিশ্ব, বিশ্ব, সগুণ ও নিগুণ ॥ 

এ রূপ নৃসিংহতাপনীয়ও কহিয়াছেন ॥ ৃ 
ভগবান্ ভুরীয় (ব্রহ্ম) অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র, 

২ স্পেস্শাশা শপ ৮ শাাপীশপাত শা িপিস্পাপাসশ শশা পা -ী পপস্পিসপিশপসপসপ পাশ পেপ্স্পীশিপীশ্লী 

পপ পপ রর হর ্্্্-- 

অনুগ্র, বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষু, অবিষু, জ্বলন্ত) 
অস্ভরলন্ত, সর্ববতোমুখ এবং অসর্বতোমুখ ইত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥ 

্ ব্রহ্মপুরাণেও ॥ 

এই ভগবান্ স্থুলও নহেন, সুন্ষমও নহেন অথচ স্ুলও 

বটেন ও সুক্ষাও বটেন, তথা বিশ্ব নহেন অথচ বিশ্ব, বিরুদ্ধ ্ 
ধর্মী এই হুরি এই্বধ্যাধীন পুরুষোত্তম নাষে কথিত হয়েন ॥ ৷ 

॥ 
চঃ 

ঢ 

£ 1 
রর $ ন্ । 
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তখৈব চ দৃষ্টং শ্ীবিষুওধর্শে ॥ 
[_ পরনাণৃন্তপর্যস্তসহত্রাংশাণুমূর্তয়ে । 

জঠরাস্তাযুতাংশান্মস্থিতব্রন্মাগুধারিণে ইতি ॥ 

ৰ অতঃ প্রীগাতোপনিষদশ্চ ॥ 

' ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমুর্তিনা | - 
মৎস্থ(নি সর্বভূতানি নচাহং তেঘবন্ি তঃ। 

ৃ নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি ॥ 

(_ অব্যক্তমূর্িনেতি অদৃশ্যরূপত্বাৎ বুদ্ধিদবভবাঁগোচরস্বভাব- 
২০১ সা শপ পপ পাপ সপ পা 

বিষুণধর্দ্মেও এ রূপ দৃষট হইয়াছে ॥ 
ধহার পরমাণুর অন্তপর্ষ।স্ত সহক্রাংশে সুন্মম যুত্ডি এবং 

। ধিনি জঠর পর্যস্ত অযুতাংশ মধ্যবঙ্ি ব্রহ্মাগুকে ধারণ করিয়াছেন 
সেই হগিকে নমস্কার ॥ 

অতএব প্রীগীতোপনিষ সকল যথা ॥ ূ 
৯ অধ্যায়ের ৪। ৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জনকে কহিলেন, | 

সখে ! আমার অব্যক্ত মুর্তিকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রকটিত | 

হইয়াছে, সকল মহাঁভূত আমাঁকে আশ্রয় করিয়াথাকে, আমি | 
তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না ॥ 

অথচ আমার এশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সংঘটন দর্শন কর! 
যে, এ সকল ভূত আমাঁতে নাই; এবং আমি ভূতগণের লালন 
ও পালন 'করিয়াঁও ভূতস্থ হই না।, অব্যক্তমুণ্তি শব্দের অর্থ 
এই ষে, অদৃশ্যরূপত্ব হেতু বুদ্ধিবৈভবের অগোচর স্বভাব 
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ধাপ পপ এস ০২ ০ পপ সপ আস আল ৮০ ০৮ তা ২ সিসি 

- পাপ পপ ০০০০ শা পপ ০ আর পা ওরাই 

বিগ্রহেণেতার্থঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥-১৪৪ ॥ 

তদেবং পরিচ্ছিন্ন স্যৈব তদাকারস্য বিভৃত্বং পুন বির্ধদমু- 
ভবেনোক্তপোষনায়েন দর্শযফিতুং গ্রকরণমারভ্যতে ॥ 

তত্ৈকাদশ পদ্যানাহ ॥ 

কাহুং তমে। | মহদহমিত্যাদি। ॥ ৩০ ॥ ॥স্পটং |. 
1 

বিশিউ বিগুহ। ॥ ১৪৪ ॥ 

অতএব এই প্রকার পরিচ্ছিন্নরূপ ভগবদ[কারের বিভুত্বকে 

পুনর্ববার বিদ্জ্জনের অনুভব সহকারে উক্তপোষ ন্যায়দ্থার। 
দেখাইবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিক্তেছেন ॥ 

তদ্দিষয়ে একাদশ শ্লোক কহিতেছেন ॥ 

দয়ূসন্থান্ধর ১৪ অধ্যারে ১১ ক্লোকে যথা ॥ 

“কাহ? তমে! মহদহৎ খচরাগ্রব।্ভুঁ 

সন্বেষ্টিত।গুঘট নগুবিভপ্তিকায়ঃ | 

কেদুর্থিবাহবিগণিতা €পরাণুদ্ধায। 

বাতাধ্বরোমবিবরম্য চ তে মহিত্বং” ॥ 

ব্রহ্ধা! কছিলেন হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহ) অঞচ্কার, 

আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই কলে পরিবেষ্টিত 
মে অগুঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তশিতস্তি মাত্র 
পরিমিত আমার শরীর, আমি আর আর আপনার মহিমাই 

1 ব। কোথায়? অতএব ব্রদ্ধ। বিগ্রহ বলিয়। আমি আপনাকে 
ঈশ্বর বলিতে পাবি না | ব্রঙ্গাণ্ড আমার শরীর বটে) কিন্ত 

লু না | ॥ রি ্ 

? রাকিব 
শি তি তত ৩০৭ স্পা এ শু: ল পল | ৮ পি ৯ ৮ ১ দশ 

ৃ 

১ 
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উতক্ষেপণং গর্তগতস্যেত্যাদি ॥ ৩১ ॥ * 

অতঃ সর্ববস্য কুক্ষিগতত্বেন মমাপি ০০০৪০০০৪০০৪ 

সোঢ়ব্য ইতি ভাঁবঃ | 
পর ররর ও.» প স. শা ০. ০ পন 5০ সপ সটি  ০- ৮ পসরা উপ পপি পরার 

এত।দুশ অপংখ্য ত্রঙ্গাপ্ুূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ 
৷ গবাক্ষের ন্যায় আপনকার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর, 

অ তএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্প। করুন ॥৬৩০ ॥ 

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ 

দশমক্কদ্ধের ১৪ অবাধে ১২ অধ শ্লোকে যথা ॥ 

“উৎক্ষেপণং গর্তগতস্য পাদযোঃ 

| কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে | 
ূ কিমস্তি-নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং 

তবান্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনস্তঃ” ॥ 

. হে অধোক্ষজ ! গর্ভস্থ শিশু জননী জঠরে থাকিয়! যে পার 
বিক্ষেপ করে, তাহাতে কি জননীর প্রতি তাহার অপরাধ হয় ? 

ৃ 
| 
| 
র 
ূ 
ূ 
র 
ৃ 

শী ত্পি্ীস্পী 

সংসারমধ্যে ভাব অভাব শব্দে কথিত যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে 

কিঞ্চিম্মীত্র বস্ত আপনার কুক্ষির বহিঃস্থ নছে, অতএব সমস্ত 

বস্ত আপনার কুক্ষিগত হওয়াতে আমিও আপনার কুক্ষির 
মধ্যস্থিত, মাতৃবং আপনাকে আমার অপরাধ সহিতে 
হইবে ॥ ৩১ ॥ 

তাৎুপর্ধ্য। সমস্ত কুক্ষিগত প্রযুর্জ আমিও আপনকার 
কুক্ষিগত হইলাম, জতএব মাতীর ন্যায় অপরাধ কলহ করুন ॥ 

নি 352 85585 05558 ॥ 
পপ” সে তি ০০ ৮5 
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১৫৮ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎপন্দর্ভঃ। 

কিঞ্চ । বিশেষতস্ত ত্বতে। মজ্জন্ম গসিদ্ধমিত্যাহ ॥ 
জগক্রয়াস্তোদধীত্যাদি ॥ ৩২ ॥ 

তথাপি ত্বৎ ত্বম্তঃ কিংনু নোৎুপক্নেহন্মি অপিতু ত্বত্ত 

এবোণপন্োহশ্্ীত্যর্থ। নম্ু যদাহং গএলয়োদধিশায়ী 

আরও ॥ 

বিশেষতঃ তোম! হইতেই আমার জদ্ম, ইহ! প্রসিদ্ধ, এই 

বিষয় এ ১০ স্বন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে কহিয়াছেন 
যথা ॥ 

ৃ “জগক্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে 

নারায়ণস্ঠোদরনাভিনালাৎ । 

বিনির্গতোইজন্ত্বিতি বাউন বৈ মৃষ! 
কিং ম্বীশ্বর তন্ন বিনির্গতোহস্মি” ॥ 

হে ঈশ্বর! জগতের 'অন্তে অর্থাৎ গ্রলয়কালে যখন সাগর 
সকলের একত্র যোগ হয়, তখন জলশায়ি নারায়ণের উদরস্থ 
নাঁভিনাল হইতে অজ (ব্রহ্ম! ) বিনিগগত হয়েন, এই যে একটী 
গ্রবাদ আছে তাহ! মিথ্যা নহে, কারণ আমি কি আপন! 

| হইতে উৎপন্ন হই নাই ? আপন। হইতেই ত আমার উদ্ভব 
1 হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

|]. তাৎপর্য । তথাপি আপনা হইতে কি আমি উৎপন্ন. 
| হই নাই, অবশ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি॥ | 

ভগবান্ যদ্দি এই কৃথ। কহেন, ব্রহ্মন্! আমি যদ্দি প্রলয়ে 
একি নারায়ণ হইতাম তাহা হইলে তুমি আমা হুইতে 

ষ্ী 



আব -- রঃ 
ভগবগুসন্দর্ঃ | ] ধান? | | ১৫৯ 

নারায়ণঃ স্যাং তহি” মতস্ত্রমুৎপন্নোহস্যত্যপি ঘটতে তত্ধনী- ৃ 

থৈবেত্য।শঙ্ষ্যাহ ॥ 
ন।রায়ণস্ত্রং নহীত্য।দি ॥ ৩৩ ॥ 

উৎপন্ন হুইয়াঁছ: ইহা 1 ঘটন। বনজ তাহা ন নয়, তোমার উদ্ভব 

নারায়ণ হইতে হইয়াছে এই আশঙ্কায় দশমন্ন্ের ১৪ অধ্যাঘে 
১৪ শ্লৌকে ব্রন্ম। কহিয়াছেন ॥ 

“নারায়ণস্তবং নহি সর্ববদহিন- 

মাতআাস্যধীশাখিললোকসাঙ্ষী। 

নারায়ণোহঙ্গং মরভূজলায়ন।- 

ত্তচ্চাপি মঙ্তাং ন তবৈব মায়া” ॥ 

হে অধীশ! আপনিকি নারায়ণ নছেন, আমি নিশ্চয় 
কহিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে ০হতু আপনি সর্বদেছির 
আত্ম।, এরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমত নছে, 
কারণ নর অর্থাৎ জীবসমুহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, 
অতএব সর্ধবদেছির আ-শ্রযত্ব প্রযুক্ত আপনিই নারয়ণ। অপর 
হে দেব! অপনি অখিললোকের সাক্ষী অর্থাৎ সযুদায় 

লোককে সাক্ষ।ৎ দর্শন করিতেছেন ইহাতেও আপনি নারাষ্ধণ 
শব্দবাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোৌকসমুহুকে যিনি আয়ন 
অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিমিই নারায়ণ /ভগবন্! নর হইতে 
উদ্ভুত যে সকল পদার্থ অর্থ চতুরিংশাতিতত্ব, তথ! তাহা 
হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে | 
৪ ০০ হই 
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ছে অধীশ ঈশস্য সর্ব।ত্বান্তর্যামিনে নারায়ণস্য।পুযুপরি 

বর্তমান হে ভগবন্নিত্যর্থঃ। হি নিশ্চতং স নারায়ণস্ত্বং 

নাসি কিন্তু নারায়ণোহসে। তবৈবাগমংখঃ | যদ্যপ্যেক 
মথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নত্বদঙ্গিনস্ত্রত এবোতৎপত্তিরিতি 

ভাবঃ | কথমসৌ। নারায়ণ উচ্যতে কথং ব মম তন্মদ্বৈ- 
লক্ষণ্যং তত্র।হ | যোইসো৷ দেহিন।মাঁত। অন্তর্যামিপুরুষঃ | 

অতএব নারস্য জীবস্য অয়নং আশ্রুয়ো যত্রেতি তস্য 

নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মুক্তি ইহা সত্যই, আপনর 
মাঁয়। নহে ॥ ৩৩॥ 

তাতপর্ধ্য । হে অধীশ ইহার অর্থ এই যে, সর্ববীস্তর্ঘ।মি 

ঈশ্বর নারায়ণেরও উপরে বর্তমান, অর্থাত হে ভগবান !। সেই 
নারায়ণ তোমারই অঙ্গ (অংশ )। যদি এই রূপ হইল তথ।পি 
আমি তীঁহাঁর অঙ্গেৎপন্ন হওয়ায় অঙ্গী ঘে আপনি, আপন। 
হইতেই আমার উদ্ভব হইফাছে ॥ 

ভগবন্! যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, কি প্রকারে তিনি 

নারায়ণ বলিয়া. কথিত হয়েন, কি গ্রকারেই বা তাহা হইতে 
অ।মর বৈলক্ষপা, এই বিষয় সমাধান করিয়। কহিতেছেন। 
যিনি এই দেহধারি নকলের আত্মা! অর্থাৎ অন্তর্য।মি পুরুষ | 

অতএব নার অর্থাৎ জীবের ' আশ্রয় বাহতে হইয়াছে, এত- 

দ্বার! তাহার নারায়ণত্ব। আর মাক্ষাৎ ভগবান তে আপনি 

৭৮... ৬০ 

০. ০ শিরা. .০-০০-০ পরপর ৯: 

্্ ্ূ 
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5 পিস গস সপ 

ভগবসন্দূর্ভঃ | ] য্িন্দর্ভঃ | ১৬১ | 

০ আস «(পপ 

নারায়ণত্বং সাক্ষাত বতস্তব ভূ তান্তর্ধামিতায়ামপ্যোদা-দ রঃ 

সীন্যমিতি ভাব? ॥ ১৪৫ ॥ 

কিঞ্চ। অখিললে।কসাক্ষী | যন্ম।দখিললোঁকং সাক্ষাৎ 

পশ্যতি তন্মান্নারময়তে জ।ন।তীতি নরাঁয়ণোহসৌ । তং 
পুনস্তেন|ংশেনৈব তদ্দষ্টা নতু সাক্ষার্দিতি। তন্ম।ঘ্রি- 
লক্ষণ ইত্যর্থঃ | তরি স নারায়ন্ত্রং নভবলীতি মম প্যন্যথ। 

ন[রায়ণত্মন্তীতি ভবতা ইভিপ্রেতং তৎ কথমিত্যস্যে।ত্তরং 

তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি । অধীশেতি ঈশ প্রবর্তক । 
৯ স্পা 

অ।পনার এঁ নার।য়ণের অন্তর্ধ।মিত।তেও ওদসিন্য রহি- 
যাছে ॥ ১৪৫ ॥ 

আরও ॥ 

শারায়ণ অখিললে!কের সাক্ষী, ষে হেতু সমুদয় লোককে 
সাক্ষাৎ দেখিতেছেন। অপর নার অর্থাৎ জীবকে জানেন 

এজন্য তিনি নারায়ণ । ?ুকিজ্ত অপনি এ নারায়ণনামক অংশ 
ঘার! উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন,প্সাক্ষৎ করেন না, 
এই কারণে আপনি ন[রায়ণ হইতে বিলক্ষণ ॥ 

তবে আপনি কি সেই নারায়ন নছেন, ব্রহ্মার এই বাক্যে | 
ভগবান্যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমারও অন্য 
প্রকার নারাযণত্ আছে তোমার অভিগ্রায়ে বোধ হইতেছে, 
তবে তাহ। কি রূপ, এই প্রশ্নের উত্তর, (হ অধীশ এই লম্ে!- | 
ধন পদদ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ 

ই পি 



৬ 1 রী 
[ ১৬২/ ষট্সন্দ্ডঃ। [ তগবহসন্দর্ভঃ। ৰ ্ | 

? 
ৃ 

ততশ্চ নারম্য অয়নং প্রবৃতিধ্স।ৎ স নারায়ণঃ। যখ। 

মগ্ডলেশ্বরোইপি নৃপতিস্তেষামধিপে।ইপি নৃপতিরিতি । 

গ্রীকষ্ণ্যৈব সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবস্বেন তন্মাদপি পরত্বং 

কৃষ্ণসন্দর্ডে গ্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে ॥ ১৪৬ ॥ 

ননু নরাজ্জ।তানি তত্বানি নারাণীতি বিছুবুধিঃ | 
তন/ তান্যয়নং পুর্ধং তেন নারায়ণঃ স্মুত ইতি । 
তল্যঃপি নারায়ণহহ্থমন্যথ প্রলিদ্ধমিত্যাশঙ্ক।হ | 

হে অনীশ! এই পদে ঈশশব্দের অর্থ প্রবর্তক, অতএব 
পিক ০ পক পাপী ০৩ লাশ শাসিি ৩ ৮. স্পা পাপা ৭ আপস তত সা গর ক র্ নু লাশ 

নরের অয়ন অর্থাৎ প্রবৃত্তি হা! হইতে হয়, তিনি নারায়ণ, 

এ নারায়ণ অপেক্ষা আপনার অধিক এশরধ্য হেতু আপনি 
অধীশ, অর্থাৎ আপনিই নারাধণ। যেমন মগ্ডলেশ্বর নৃপতি 
বলিয়! কথিত হইলেও এ মণ্ডলেশ্বর নৃপতির অধিপতিকেও 

নৃপতি বলাযায় তত্রপ ॥ | 
শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগনত্ব প্রযুক্ত, প্রীনারায়ণ | 

অপেন| শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় কৃষ্ণমন্দর্ডে গ্রবন্ধদ|র! 
দেখান হইবে 1 ১৪৬ । 

অহে! নর হইতে জাত তত্ব সকলকে গঞ্ডিতগণ নার 
বলিয়া থাকেন, পুর্বে দেই নকল নাগ ধহার অগ্নন অর্থাৎ 
ত(শ্রা়, এক।রণ তিনি নারায়ণ শব্দে অভিহিত হয়েন। অত- 
এব তাহার নারায়ণত্ব, অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, এই 
আশঙ্কায় কহিতেনে *“নরভূজলায়নাত্চ্চাপীতি” নর হইতে 



৯ ৮777 ক 
তগবগুসনার্ভূ | ] যটসুঙ্দভঃ |. ১৬৪ 

নরভূজপায়না ভ্চ্চাপীন | নরাঁছুন্ভূত! যেহ্থাস্তথ! নরা- 

জ্জাতং ষজ্জলং তদয়ন1ত যতঃ তচ্চ।পি নারায়ণত্বং ভবতি | 
তর্হি কথং প্রপিদ্ধি পরিত্যাগেনান্যথ। নির্ববঙ্গীত্যত আহ্ 
সত্যং নেতি | তত্প্রলয়োদধিজলা দ্য।শ্রয়ত্বং সত্যং ন কিন্তু 
তথ! জ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ। ছুর্বিতর্ক স্বরূপশটজ্যিব 
শ্লোকপরিচ্ছিন্ন যাস্ত্মুর্তে-_্জলাদিতিরপরিচ্ছে-__দদিতি 
ভাঁবঃ। চতুষ্টয়ে হম্মিন যণ্য নার।য়ণস্যান্তভূতিং» মৃহাদা- 
পদকং সর্বমে জগৎ সোহপি তবান্তরত ইতি তাঁৎ- 
পর্যযং ॥ ১৪৭ ॥ 

নার।য়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ ॥ 
টস 

যে সকল অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তথ! নর হইতে উৎপন্ন যে 
জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে তাহাও নারায়ণত্ব 

হয়। অছে! তবে কেন প্রসিদ্ধিপরিত্যাগ করিয়া অন্য | 
প্রকার কহিতেছ, এই প্রশ্নে কহিতেছেন «“সত্যং নেতি” সেই 
প্রলয় সমুদ্রের জল।দির আশ্রঘত্ব সত্য নহে, কিন্তু এ রূপ 
যে জ্ঞান হয় তাহ। আপনারই মায়!) কেননা তর্কাতীত স্বরূপ- 
শক্তি দার। আপনার পরিচ্ছি্ন! তির জলদি দ্বার! পরিচ্ছেদ 
হয় নাই ॥ 

”ক(হং তমোমহদহং” ইত্যাদি কঘিত চারি শ্লোকে যে 
নারায়ণের অন্তভূর্তি মহদাদি সমুদায় জগ আছে, তিনিও 
আপনার অন্তভূ্তিআছেন, ইহাই তাঁৎ রা ॥ ১৪৭ ॥ 

নারায়ণের মন্ত্রব্ণ যথ! 

৮ 12100100170 ঘর 



লী রিতা ্ 

এ ষট্ন্দা্ড | [ ভগবত্মন্দর্ভঃ। 

১ পপ এপস 
ও রগ সস? 

যচ্চ কিঞ্িৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা। 
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্দ্বং বাপ্য নারয়ণঃ স্থিত ইতি। 

ত্মর্তের্লদি্ভিরপরিচ্ছেদে স্বানুত।বং প্রম।গয়তি ॥ 
তচ্চেজ্জলস্থমিত্য।দি ॥ ৩৪ ॥ 

এ সপ অপ উজ পপ জপ পপ-৮-স্স রা. 

অন্তর বাছো যে কিছু জগং সমুদায় দেখ। বা শুন। যায়, 

তৎ সমুদয় ব্য।পিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন ॥ 

ভগখন্ম সির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ না হওয়াতে তুক্ষ। 
স্বীয় অনুভব প্রমাণ করিতেছেন ॥ 

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোেকে যথা ॥ 

“তচ্চেজ্জ্বলম্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ 

কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব হি। 
কিম্বা মদৃষ্টং হৃদি মে তদৈন 
কিং নোপসদ্যেব পুননদর্শি ॥ 

৫ হেদেব! জগতের আশ্রয়ভূত আপন।র এ শরীর কল্প।ন্তে 

জলশ।ঘধি ছিল, ইছ1 যর্দি নত্য হয়, তাহ! হইলে আমি আপ" 

নার নাতিকমলের নালবূপ বস্মযোগে আপনর অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হুইয়| শত বগসর পর্ধন্ত অন্বে্ণ করিয়াছি, সে সময়ে 
কেন তাহা" দুষ্ট হয় নাই | যদি বলেন আগার শরীর বাহো 
দৃষ্ট হইয়! পরে অন্তঃকরণে দৃশ্য হয়, তাহাতেও বক্তব্য এই, 
তখন আমি তাহ। হুদয়েতেও দেখিতে পাইদ্জাই, পরন্ত তৎ- 
কালেই আমি তপপ্যা। করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বন্দররূপে 
রঃ | 
বারও জা _ 
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ঃ হি 
ভগবগসনীর্ভঃ | ] যাটন্দর্ভঃ | ৬৫ 

০ 

জগদ।শ্রয়ভূতং শারায়ণাভিধং তদ্বপুঃ জলস্থষেবেত্যেবং 

যদি সং সত্যং স্য।ৎ তি” তদৈব কমলনলম।গেঁণাস্তঃ 

প্রবিশ্য সন্বৎমরশতং বিচিন্বতাহপি ময়! হে ভগবশ্নচিন্তৈ |. 
শর্ধয । তং কিমপি ন দৃষ্টং যদিচ তদ্বপুর্মায়ামাত্রং মায়! - 
ময।চ্ছ।ম্বরীবুদ্ধ্ে।রিতি ব্রিকাগুশেষরীত্য! মিথ্যাবঞ্চক- 

কপাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাৎ ভর্ছি কিম্বা! রুূঢ়ুগমাধি- 

যেগবিরূঢুবোধেন ময়। হৃদি তদৈব স্ুষ্ঠঠ সচ্চিদানন্দ- 
ঘণত্বেন দৃষ্টং সমাধ্যনন্তরং কিংবা! পুনঃ সপদ্যেক নে! 

দৃ্ট হইয়াছে। তাহাতে উহা শায়ামাত্র এখন এমত বোধ 

হইতেছে । অতএন জাঁপন।র শ্রীমুত্তির দেশ বিশেষে পরিচ্ছেদ । 

সত্য নছে ॥ 8 1 | 

তাঁৎপর্যয। হে ভগবন্! অর্থ অচিন্ত্র্যয। জগতের 
আ'শ্রয়স্বূপ নারায়ণনামক আপনকার সেই হবপুঃ জলস্থ 
ইহ।ই যদি সত্য হইত, তবে পক্মনাল মার্গদ্বারা অন্তরে 
প্রবেশ করিঘ্া শতবতসর পর্যন্ত চান্বেষণ করিয়াও তৎকালে 
আপনকার সেই বপুঃ আম।র দৃষ্ট হইল না কেন? ধযদিচ 
সেই বপুঃ মায়।মাত্র, অর্থাৎ ময়।শব্দে শান্বরী ও বুদ্ধি, এই | 
ত্রিকাণ্ডশেষ রীতিদ্বারা মিথ্যা প্রকাশক কলবিশেষের দর্শন- | 
মাত্র হইত, অথব। সমাধি যোগাঁবলম্বী জাতবোধ আমার 
হৃদয়ে তৎকালেই- হ্ন্দররূপে সচ্চিদানন্দঘন আপনকার 
বপু দৃষ্ট না হইত"তাঁহ, হইলে সম্গাধিরঁগর কিম্বা! পুনর্বব।র 
তৎক্ষণাৎ দুটি হইত না। অতএর আপনক।র মূর্তির মায়! 

তু টি সপ শী পম ৯ সপ সস আহহ আর বারা রঃ 
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স্পা শশা স্পস্ট ১. ০১১১ 

হত 

মি / কু 
১৬ ষট্সদজঃ |. [ ভগবতসন্দর্ডঃ | 

ব্যদর্শিন দৃষ্টং। অতত্তন্ম্ভেয়।মযত্বং দেশবিশেষ 
কৃততপরিচ্ছেদশ্চ সত্যে। ন ভবতীত্যর্থঃ | এতঘ্যাখ্যান- 

নিদ[নং তৃতীয়ক্কন্মেতিহাসো| দ্রন্টব্যঃ ॥ ৰ 

অত্র তচ্চ।পি সত্যমিত্যত্র তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেৰ নতু | 

বিরান্মায়েতি। তচ্চেজ্জলম্থমিত্যত্র চ তজ্জলস্থং সদ্রপং 

তব বপুর্ধদ জগৎ গ্রপধ্ান্তঃপাতি স্যাদিতি ব্যাকু- 

ববন্তি। তন্মদেব নারায়ণাঞ্গকম্য ভগবদিগ্রহস্য বিশ্বো- 
হপি প্রপঞ্চাহস্তভূত ইতি স্বয়ং ভগবত দর্শিতং শ্রীমত্যা | 
জনন্যৈবানুভূতমিত্য।হ ॥ 

ময়ত্ব দেশবিশেষ দারা কৃতপরিচ্ছেপত্ব সত্য নছে। এই 
ব্যাখ্যার কারণ জানিতে হইলে তৃতীয়স্কন্ধের ইতিহাসের 
প্রতি দৃষ্টি কর! কর্তব্য ॥ 

.. এস্থলে প্তচ্চাঁপি সত্যং” এই বাক্যে, সেই অঙ্গ সত্যই 
বটে, বিরাটের ন্যায় মায়ামগ্ন নহে । “তচ্ছেজ্জলম্থং» এস্থলেও 

সেই জলম্ছ নিত্য স্বরূপ আপনার বপু যদি জগৎ অর্থাৎ প্রপ- 
ঞের অন্তর্গত হয়, এই বিষয় ব্যাখ্যাখ্য। করিতেছেন। অতএব 

নারায়ণ ধাঁহার অঙ্গ মনেই ভগবদ্ি গ্রহের বিশ্ব অর্থাৎ প্রপ- 
ঞ্চও অন্তভূত্তি হয়, ইহ। ভগবান, অ।পনিই জনুনীকে দেখইয়া- 
ছেন এবং জননীও তাহী! অনুভব করছেন 1'এই বিষয় দশম- 
স্দ্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লে।কে কছিতেছেন যথা ॥ ্ 



8. | . 
ভগবৎন্দর্ভঃ | ] মট/ন্দর্ভঃ | ১৬৭ 

আব্রৈব খায়াধমপাঁবতাধ ইত্যাদি ॥ ৩৫ | 
অত্রৈব তাবৎ শ্রীকলগাখো মায়োপশমনে অবতারে প্রাছ- সপ 

ঃ নু রে 

রবে বধিশ্চান্তর্জটরে চ স্কটপ্য দৃন্টম্য কৃংন্বদ্য জগতঃ 

মন্বন্ধ পুর্স্োক্তং ঘ মায়া গরপঞ্চকৃতস্বপরিচ্ছেদ্যত্বণ্য 

মিথ|াতৃং তদ্ধে জনা তে ত্বরা প্রকটাকতং দর্শিতং | 

তম্মাজ্ভবান, জগদন্তঃস্থ এল জগভ, ভবদ্বহিভূতিমিক্র্যেবং 
তল 

ৰ 

ূ 

“আব মায়ধমনাবতাগে 

লা প্রপঞ্চস্য বাঃ স্ফন্টগ্য। 

কৎস্নদ্য চান্তজঠরে জনন] 
মায়।তৃুমেব প্রকটীকুতং তে” | 

ূ ছে মাখোপশমন ! আপনি এই অবতারেই বৃহিঃ হৃব্বক্ত 

এই সমস্ত গগহ প্রপঞ্চ আপনার জঠরস্ধে জননীকে দর্শাই- 
যাঁছেশ) তদ্বর।ও এ মকলের মায়াতু প্রঝটীকৃত হইয়াছে। 
অত এব জলা 'দ প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্দারা আপনার 

পরিচ্ছেদ সত্য নহে ॥ ৩৫ । 

তাৎপর্য।। এছ মাধানাশক আকুষ্ণনণামক অণতা?র অর্থাহ 
2:৮1 টব এ ১৬ আছুভাবে পারে এবং জঠগমধ্যে স্কট (দুষ্ট ) সমগ্র 

স্পার্ম 

৭০০ ০ আপ স্পা সপ পপ তপ্ত স্ব আত ০ 

জগৎ্সম্যন্ধে পুর্েবাক্ত থে মামাত্ব এখং গ্রপঞ্চকূত আগন।র 
এরিচ্ছেদ্যত্বের যে নিথ্যাত্ব তাহ আপর্মী জননীকে দর্শন 

| করাইয়াছেন। অতএখ আপনি জগতের মধ্যস্থই আছেন কিন্ত 

নু জগৎ আপন! হইন্েে বহিভূতি গহিয়াছে, ইহাই মাগার ধর্ম ॥ 
২ 

শসা প্পা পপি পা শিস আপন 

০০ 

৬৬ পপি শিশির শপ আপা ষ্ 
ঁ [৪৩] 
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ষ্ঠ ২৯ ঢা 

১1৮ ষট্সন্ার্ডঃ। [ ভর্গবগুসন্দর্ভঃ | 

শপ পল শপে পপীশ সস 

মায়াধণ্মঃ | বস্ততস্ত ছুর্ব্বিতকন্বরূপশক্ত্য। মধ্যমত্তেহপি 
ব্যাপকোহুসীঁঠি ভাবঃ ॥ ১৭৮ ॥ 

ছে মায়।ধমন মায়োপশমনেতি নন্বেধনং যন্ভবত1 কুপয়। 

ূ যথাদৃক্টগ্রমাণেহপি শ্রীবিগ্রছে সর্ব্বোহপি গ্রপঞ্চোহন্ত- 
ভূত ইতি দর্শিতং তৎসতামেবেতি দ্যেতনার্থং। ভগব- 

ত্যপ্যন্যথ। প্রতীতিনিরণনার্ঘঞচ । পুর্ববমেবার্থমূপপাদ্যতি ॥ 

যন্য কুক্ষাবিত্যাি ॥ ৩৬ ॥ 

ব্যাপক হইয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥ 
হে মায়াধমন! অর্থাৎ ছে মায়োপশমন ! এই সম্বোধন 

পদ। যে হেতু আপনি রুপা করিয়! যথাদৃষ্ট প্রমাণ আরীনিগ্র- 
ছেতেও সমুদ্বায় গ্রপঞ্চ অন্তভ্তি আছে ইহা দেখাইয়াছেন ॥ 

তাঁহ। সত্যই ইহ! প্রকাশ করিবার নিমি, তথ! ভগবানে 

অন্য প্রকার জ্ঞান নিরলন জন্যও পুর্বেবের অর্থই সম্পন্ন করি- 
কেছেন। 

দশসন্কতন্ধর ১৪ অধনুয়ে ১৭ শ্পোকে বথা ॥ 

“ ল্য কুক্ষাবিদং সর্দ্দং সাত্বং ভাতি যথা তথ! ॥ 
তত্ৃধ্যপীহ তহৎ সর্ববং কিমিদং ময়য়া বিনা ॥% 

ভগবন্ অ।পনার মহিত এই লমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষিতে 

ষে প্রকারে প্রকাশ পায়, সে সকল বাছিরেও সেই গ্রকারেই 

প্রকাশ পাইযু। থাকে, প্রভো। ! মায়াব্যতিরেকে কি আপ- 

নাত এ সকল ঘটিতে পারে ? অতএব বহিঃস্থিত জগৎপঞ্চপ্র 

রি | পে 
১ 
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টু র্ 
ভগবৎসন্দর্ডঃ |] ষট্সন্দর্ডঃ | ১৬৯: 

যস্য তব কুক্ষৌ সর্বমিৰং গাত্মং তব সহিতং যথ। ভাঁতি 
তণ সর্দমিহ বহিরপি খৈব ত্বম্ি ভাতীত্যন্থয়ঃ | অয়- 
মর্থ; স্বদ্য ব্রজেহস্তড়ততা দর্শয়ন্ তচ্চান্তবহিদ্শনং কিং 

স্বপ্ন এতছুত দেবমায়েত্যাদৌ শ্ীজনন্যা এব বিচারে 

স্বাপ্সিক মাঁযিকত্ বিশ্ব প্রতিবিদ্বতা নাম যোগ্যত্বদেক- 

মেবেত্যভিজ্ঞাপয়ন কিং স্বপ্ন ইত্যাদরাবেব যঃ কুশ্চন 
ওঁৎপন্ভিক আত্মযোগ ইত্যনেন চরমপক্ষাবসিতয়। ছবি" 

আপনার জঠরমম্যে এ তিবাম্বত তইহাও বলিতে পার! গেল না, 

কারণ তাহ! হইলে আপনি আদর্শ স্থানীপ্ন হইয়া পড়েন, 

এবং ভা।(পনাঁতে ইহ প্রতীতি হয় না, স্ুতর।ং জগৎ প্রপঞ্চ 

মিথ্য' মাত্র ॥ ৩৬॥ 

তাহপর্য্য । যে আপনকার রুক্ষিতে এই সমুদায় জগৎ 
আপন|র সহিত যে রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তত সমুদায় 

বাহিরেও অ'পনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার অর্থ এই যে, 
ব্রমণ্ডলমধ্যে স্বীয় অন্তর্ভ।ব দর্শনের সাহত আ'পনাঁতে ব্রঙ্ 

মণ্ডলের অন্তর্ভাব দর্শন করাইবার নিমিত, সেই অন্তর বাহ 

দর্শন পকিং স্বপ্ন এতদুতদেব মায়া” ইত্যাদি ১০ ক্কদ্ধের 
৮ অধ্যায়ে ৩০ শ্লেকে, জননীর বিচারে স্বাপ্রিক, মায়িক, বিদ্ব 

ও প্রতিবিম্বত্বের অযোগ্য হেতু একটা মাত্র জানাইয়া “কিং 

স্বপ্ন”ইত্যাদি শ্লোকেই যে কোন অনির্ববচণীয় স্বাভাবিক আত্ম 
যোগ, ইহ।র দ্বার! শেষ পক্ষ অবশিষ্ট হওয়ায় তর্কাতীত 



শাশিশশী ৮৩১ শম্পা শি টিপি তি শিস পপি সপ 

১৭০ ঘট্ণন্দর্ডঃ | [ ভগবপন্দর্ডঃ | 

তর্কম্বরূপশক্তোব মদ্যমগরিমাণবিশেষ এব সর্মন্যাপকে। 
সপ পর সপ 

২সীতি স্বয়মেব তগবাশ২ জননীত অতি যুগপদুশয়া সং 
নিজনর্্বীণিশেষট দর্শিতিবান॥ ১৪৯ ॥ 
০ 

অতএব বিতীয়ে গুহ্াত বদবছু পবহ্ধমহনা আংতেত্যাে 

লব্দপ শক্তি দারাই মধাম পরধিদাণ বিিশিমত আপনি মে 

সর্ব ল্যাপক হইয়াছেন, উহা ভগবান, হাই জননীর আত 
পি চে টকা 

এক কালীন উভয়!ঘ্বক্ষ আর্দহ স্যাপ্য ব্যাপক স্রায় পর্থা 

পিশেন দেশঈযাছেন ॥ ১৪৯ | 

“গুরীত বদবছুপবঙ্গামযুম। মাতা 

শুন্বং শ্তসা নতি ছি শদমুম্য গাতি। 
০ ্ রঃ - আআ পপ ৬ পপ পল ০ পপ শপ সপ 

| 

ৃ 
] 
ূ 
্ 

তাত এব দ্বিতীযন্কঃন্ধর ৭ অধ্যায় ৩০ শোকে ॥ ূ 

ূ 

বক্জ স্ততোইস্য বদনে ভূবন।নি গোপী ূ 
সম্বীক্ষ; শঞ্কিতমন12 গ্রতিবাধি জাপা ॥ র 

ব্রক্ম। নারদকে কহিলেন, বশোদ। জীকৃষ্ণের বন্ধন শিমিত্ত 

যত নত রভজ, এহণ করেন, সে সকল ভাতার বন্ধনে পর্যাপ্ত 
হয় নাঈ, উতিমপ্যে ভগবান ভ্রীরুষ জ.স্াত্যাগার্থ বদন 

ব্যাদ্বান করিলে ভাহার মুখমপ্যে চতুর্দশ তুধন দুষ্ট হইল, 
তাহাতে ঘশো।দা বিশ্মায়াপন্ন হইয়। ভাঁহার এশরধ্য জ।শিতে 

পারলেন । বছস*নারদ ! এ পিষয়ও ক্সপোিকিকের ন্যায়, 

ইছা9 কি গন্য হইতে সপ্তাব্য হয়? ॥ 

সপ শা পপ এ 

এই তোলে ঘশো।দ! গাভিবাধিতা অর্থাৎ ভীকৃঞ্জের 

বু ্ 
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টি ঠচ ্ ভ্). 

ভগবহসন্দর্ভঃ | ] ষট্নন্দর্ভ2 | ১৭১ 

এ এ - সপ শিস 
৫ জিরা রি টি ক:8৮-২5০০ জিরার নর ছু ঠা - ১২৪০০০1১০০৯ ১৯ স্নিত 

টা. ূ 
: গ্ররতিবো।ধিতাশীদিভ্ক্তং | তল্মাভব কক্ষ সর্বব'মদ? 

ঘহখাভ।তি ইহ বহিরপি তথা,তদম্ততুতোহপি ত্যাপকো 

হদীতি প্রকারেণৈব ত্বয়ি তু হার্বং ভাতীতি । তদেবং 

তদিদৎ প্রপঞ্জচেলন পরিচ্ছেদ ত্বগ্রত্যয়ন* তব মাঁয়য়া 

ৃ শ্রযাথ্।এা।চরণশক্ঞা। বিন। কিং টাস্তবর্তি নৈৰ সম্ভব- ৰ 

ূ ভীঠ্যর্থঃ । মযাঁপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ ॥ ূ 

ৰ এনৈব তুদাতিহগ্যে জঠাদি ॥ ৩৭ ॥ - 

“অদ্য অ্রদূষ্েহস্য কিং মম ন তে মাধাত্বমাদর্শিত 

ূ মেকে।হপসি শাথমং ততে। ব্রগ্হৃবুসাঃ সমস্ত! অপি। 

তাবন্ত।হপি চত্তভূজ! স্তগথিলৈ? সাকং ময়োপাপিত। 

/. স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যকুস্তদমিতং জন্গানবয়ং শিষ্যন্তে ॥ 
রাজ 

এীশ্রস্য জানিতে পাপিয়াছিলেন, ইহ উক্ত হুইয়াছে। অতএব 

আপনার কুক্ষিতে এই সমস্ত জগছ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে 

বাহিরেও তজ্প রহিয়।তে। অতএব আপনি জগতের অন্ত- 

গতি হইয়াও জগতের ব্যাপক হুইয়াচ্ছেন। এই প্রকরণ দ্বার।ই 

আপন।তে সমস্ত জগহ প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হন্তক এই 
প্রকার প্রপঞ্চ দ্বারা সেই এই পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থৎ বিভাগ 

বিশিষ্টত্ব জ্ঞান আপনক।র যাথার্থ্য আচরণ শক্তিশ।লিনী মায় 

ব্যতিরেকে কি শ্স্তব হয় ? অর্থাৎ কখন সম্ভব হয় না॥ 
অ।সিও এই প্রকার অনুভব করিয়াছি, ইহ। কহিতেছেন 

১০ স্কন্ষের ১৭ অধ্যায়ে ১৮ শোকে যথা ॥ 

ক আর রর সপ পপ সপ রাস ও পপ পা. সর” এ” হস্ত খারা শে জনা চে 



শে ্াসস্ -৯ সস প০৮- সর সপ লাশ আস ২ ৯০---- -৩৮ি- ০ সস ০ সক সি শিস পা পপ পর পপ সস গা আসা পপ শে শী পপ পাপ পাপ পাপ পাতি পপি পা 5 40 সপন পপ 

ছু | : 

১ ষট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবহসম্দর্ভঃ | 

স্পেল লিস্ট সপ শাশািশীতি শশী পপ পিসী পাশা পিসি উস শত শী পাপী শিস শির শীমপনিশ ? শশী তাত আজ -- শশী শী শী শিস শেপ 

অনদ্যৈেব তে তুয়। কিমলা বিশগ্য ত্বদৃতে তাত্তোবহি 

মযাত্বং মায়়েব স্ক,রণং ভবতীতি মম মাং প্রতি ন! 
দর্শতং অপিতৃ দর্শিতমেব। একম্নরাকাররপত্বাস্তভত। ৃ 

বহিরেবেদং জগদিতি যন্মুগ্ধানাং ভাতি তন্মায়যৈবেত্যর্থ2 | 
কথমেওতদাকাররূপগ্য মম তাদৃশত্বং তত্রোছ। একো 

৯ পর পপর সপ আপ পা লস এশা পাশা -াশাশিসশ্লি ২৯ পাত আপ, পল পল জজ জপ ৮ ৮ লা 5 শশী পা ২ 

প্রভে] ! আপনি যে কেবল ল জননীকেই গায়! দেখাসয়া- 

ছেন এমত নয়, আপন] ভিন্ন এই বিশ্বের মাঁয়ান্র আমাকেও 

কি দেখান নাই, অদ)ই দেখ!'ইলেন, তাহ।র নিদর্শন এই 

প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহ।র পর আপনিই সমস্ত ব্রঙ্গবাসী 

বান্ধব এবং সমুদয় বস হইলেন, আঁমি ষে সকলকে আবার 

চতৃভূর্জ নিরীক্ষণ করি, তদনস্তর অমি প্থিল তত্ত্ারির সহিত 
উপানন! করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুভূজ হইয়াও তাবৎ 

খ্যক ব্রঙ্গ1ও হযু। এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রদ্মমাত্র অব- 

শিষ্ট আছেন ॥ ৩৭ ॥ 
তাৎপর্ষ71 অ।পনকার বাহিরে এই বিশ্বের ম।য।ত্ব অর্থ 

মায়াস্ফ,রণ অদ্যই আপনি কি আমাকে দেখান নাই, বস্তুত 

দেখাইয়াছেন। এই মনুম্য(কার রূপ বিশিষ্ট আপনা হইতে 

বাহিরেই এই জগত যাহ! মাধামুদ্দ ব্যক্তিদিগের সম্বন্গে 

প্রকাশ পায়, তাহা মায়া দ্বারাই জানিতে হইবে। 

ভগবান ষদ্দি এপ বলেন, নরাকাররূপী আমার কি 
প্রকারে এতাদৃশত্ব অর্থ।ৎ ন্যাপকত্ব হইল এই শাশক্কায় কহি- 

৮: ৬১4৫% বর শরির এপ». ৮৮. ৮ -4 ৮. লা ৯ শির সপ প শত সপ জপ শী পন ৩ ০ আত এ এ আপা 5. আছ শ। 

পপ ০.০ পাস সস 

জিডি সত পকত 

ররর এস স্প 



॥ অরিটি ০ - সত ৯ শীট শত ০ পশাসপস্উ ৮ এ স্পন্প ২7 শপ শপ ২ সর. পপি ক. চে ০ পিস অপি পপ ০ সস আল শা পর 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ডঃ | ২৭৩. 

হদীতি ব্রজন্থহ্ৃদাদিরূপং যদযম্মাদাবিভতং ততদখিল 
মধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহরূপেণ 
অবশিষ্যতে তদদ্বয়ং ব্রন্মৈবেত্যর্থঃ। অশেষপ্রাপারঞ্চকা- 
প্রাণঞ্চিকবস্ত নাং প্রাহুর্ভাবস্থিত্িতিরোভাবদর্শনেন তল্ল- 

্ষণাক্রান্ততবাদিঠি ভাবঃ। ততশ্চান্য ব্রহ্গত্বে সিদ্ধে 

ব্যাপকত্বমপি সিদ্ধ ভীতি তাত্পর্ষযৎ ॥ ১৫০ ॥ 

ননু স্ঙ্টাদৌ] ব্রহ্মবিষুমহেশ্বগা ভিন্না এস কারপিতৃত 
স্তথ। শ্থিতো ক্টেচিদন্যেহবতা রাস্চ তৎ কথং মসৈব রা 

তেছেন। আপান এথমে এক ছিলেন, তৎপরে যে ব্রজন্ুছ- 
দ।দ অর্থ।ৎ ব্রজবালক্।দি রূপ তাহ্।৪ আপনকার সেই 

নণাকার রূপ হইতে আবিভূর্ত হইয়ছে। এক্ষণে সেই | 
সমুদয় অখিল রূপের তিরোধান সময়ে পুনর্খবার যে আপনি 
এই শ্ীবিগ্রহ রূপে অবশিষ্ট হইলেন তাহা অদ্বিতীয় ব্রঙ্গাই 
জ।/শিতে'হুইবে ।,কারণ প্রপঞ্চ জাত ও অপ্রপঞ্চ জ।ত অশেষ 

বস্ত সকলের গ্রাহুর্ভাব, স্থিতি ও তিরোতভাব দর্শন ছার! 
আপনি পুর্বেব[ক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥ 

অতএব এই শ্রীধিগ্রহে ত্রহ্ষত্ব গিদ্ধ হইলে ব্যাপকত্ব ও 

[সিদ্ধ হইল ইহাই তাৎপধ্যার্থ॥ ১৫০ ॥ 

অছে ! যদি হ্ষ্্যাদিতে কর্ম» বিষু ও মহেশ্বর ইই।র! 
ূ পৃথক্ বূপেই কারণ স্বরূপ হইলেন, তথা স্থিতি বিষয়ে অন্য 

কোন কে।ন অন্তার কারণ হইয়াছেন, এই প্রশ্নে ত্রহ্ম। দশম 
চু বিলিন & 



০ পপ ৮ ০ জপ. -৯-০- ০ লস পপ আস পা পর রা সস 

ঠহ 
মু ১৭৪ ষট্সম্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

ৃ কারণত্বমুচাতে। তত্রাহ | ॥ অজানতামিত্যাদি ॥ ৩৮ ॥ 

ূ ত্বশিভাম[ ভা, ঙ্যানেনাম্বরঃ | কর্তও ক্রিয়ান্থধস্যৈব 

ূ প্রাথমিকত্বাৎ ক চাত্র তমিত্তোব মধ্যমপুরুষেণ 

ৃ যোজ্যঙ্ডে তস্ম।দও্ ন ইব শবঃ সম্বধ।তে ্জ্ত এষ 

টি নান্য চ।য়ং গ্ীবি, গ্াহাব!৮ঃ শ্য়ং জগবসত্বেনান্য 

ক্কঙ্ধের ১৪ ৪1: ১৯ ( রা কে কঠিতেছেন বথ| ॥ 

«“গলানতাঁং তৎপদবীগশগান্ | 

নামসান্সনা ভমি বিতভ্য মায়াং। 

স্ম্টাটিব!হং জগত বিধ'ন 

ইব তুমমোহন্ত ইব জানে 22৮ ॥ 

গ্র-ভা! ! অ।পশিই প্রকুশিস্থ আন্সা, যে সকল ব্যলি, 

আঅপনকার সর্প জানে না তাহাদের শিক্ট আপনি স্বতন্ঘ 
সি 

| রণোমায়।। বিস্তর করি।। প্রকাশ পাইত্েেছেন, যেমন ভাগ- 2৪ পো পাশ শা পপ পা পপ শপ ০ ০৫৯০ এ জন সস ক পাপ নত এরি 

ছু 

সম 

তের সৃষ্টিতে আগি) পালনে 'আপান এবং মংহাবে ঝরিলে'চন 

প্রকাশ পান তদাপ ॥ ৮ ॥ 
ূ তং এইপদের ভ।দসি হিয়ার সাহত আনয়। ৫ হেত 

| কর্তার ক্রিক্ার হি উর প্রখখিকত্র' অর্থাৎ গথম 

ৃ সন্বন্ধ | এসকল আশানি কর্তা ইহা মধ্যম গুনের 21 

ৰ যোগ অ'.চছ, একক [৪ এস্ছালে উপ শব্দের সংহত সন্গন্দধ হুম 

| নাই 'কদ্ত “এম” এই স্লে “শস্য” পদের বাচ্য ঈ)াবহ2হ 

শে, ইহার বধু ভগবন্ধ প্রনুন্ত গুগাবতারত্ত্ের অহা 

টা 

রর 
্ 



ৃ 

ৰ 

| 

ূ 

সস, এ - ৬ ০ পপ পাপ ০ ৮ 

। 

্। 

পপ পাম ৯ ০০৯ পপ স্পা ৮ এপি পেস 

সপে পাপা ০১০৯ 

ওপর 
রা জু 

নর 

এ পা. মা ১ ০ 
 এপপ্প শাপলা ২2০ শী ০০ ০২ ০ পপ এ ৮ শিস 7 পপ শশা সী পা পপ পপ রি ্স্ট সন 

ভগবহসন্দভঃ 1 1 ব্ট্সন্দর্ঃ | ১৭৫ 

সী সী শপ পি পা আপা শপ পপ শপ হী পাপা পা পপ 5 পপ পলা ++ ০০ | পা শী পলাশী শসা শী এ সী আপ 4 পপ জপ, 

গুণাব মারন্রাভাব!হ অন্দ্যব তদুতেহা স্যঙ্যনেনাব্যব্িগ 

বঢানেন নিকুদ্ধন্বাচ্চ | জন্ছাদয়ুম রঃ | তৃৎপদবীং তব তথ! 

ভ*ং প্বপমজানন!ং আঅঙানতঃ প্রতি আকসা তভদংশি 

গবরূপন্বমেব আন্মন! ভতভ্তদখেন মায়া স্ন্ট্যার্দ পিমি্ত 

শাভিং ক্ঞানাস্রশি জড়পাপে মহদাঁভ্যপ।দানে প্রধানে 

[5জ্য গ্রবর্ত তত্ৎ কার্ধযশেদেন ঠিন ইব ভা।সীব্যির্ঘঃ | 
কথ জগত? স্থন্টাবছুং বব পিধানে পালনে এ ইব 

এতছ কাধ গাবান্ উপ পালনঘাত্র কাধ হব॥ 

অ।ছে, যে হেতু দণসক্কনজের ১৪ অধ্যায়ের “অনৈঃব বদুতে ২৬ 

হস. এই অস্টাদশ সংগ্যজ এবাবহিত খচনের সহিত বিরুদ্ধ 

হয় ! এহঞএব হহা!র আদ এই | পত্বৎপদবাত? অথাৎ আপন- 
০ 6২ 

॥ জাহাদেপ গ্রত 

উন, টি ১ ররর মিচ রাত রা রর _ 

্ টা দাম রূপ আক্কাতাতি এ বহেতাত অর্থাৎ 
প্রবত্ঠ কারয়া তন্তৎ কাম্যভংদ ভিমের ন্যায় প্রকাশ 

পান । বগি বলেন লগতে স্্ি বলবে আমি ব্রহ্মার ন্যায়, 
পালনে “এ” অর্থাৎ আপনকার মত । এই কাধ্য পরিচ্ছি্নের 

নায় অর্থাৎ পাপনমাত্র কাধ মদৃশ ॥ 

অতএব বিতীয়ঙ্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩* শোকে ব্রহ্ম 

| ৪১] 

চস 

ূ 

দুর 

কঃ 

' ৮ 

] গু 

০ পপ ০ সা সী” পপ পপ এ». এ পপ সা পসস্পীপা লা পিসী শান স্পশী তি শীল 

সপ ৫৯২ সি এ লসট -স০ ০স৮ -৯লস 



১৭৬ ষট্পন্দ৫ | [ ভগবত মন্দর্ভঃ ৷ 

যতে! দ্বিতীয়ে ব্র্মবাক্ং ॥ 
স্যামি তমিযুক্তোহহং হরে। হরতি তদ্বশঃ | 

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি। 

অতো ভগবতম্বরূপৈকত্বেন ন ক্রহ্ষািবদ্দিষুরিবেতি 

নির্দিষ্টং | অন্তে ত্রিনেত্র ইতেতি বস্তত স্তমেব তভ্তদ্র- 
পেণ বর্তসে মৃঢ্রাস্ত্র ত্বন্ুস্তান, পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভাবঃ 
এবং যথ। গুণাবতা!র৷ স্তথাহন্যেপ্যবতার! ইত্যাহ ॥ 
স্তরে যিষীশেত্যাদি ॥ ৩৯ ॥ 

সপ রর পপ লা, পপ পপ 

নারদকে কহিলেন বস । তাহার নিষে।গে আমি এই বিশ্বের 

হ্জন করি, রুদ্র তাহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার 

করেন, তিনি মায়াবী আয়ংবিষুও রূপ ধারণ করিয়। ইছার 
পালন করেন ॥ 

অতএব শুগবৎ স্বরূপের একত্ব গ্রযুক্ত ব্রহ্মার তুল্য *বিষুঃ 

ইব” এরূপ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। অন্তে ত্রিনেত্রের ন্যাঘ্। 

ইছ।র ভাবার্থ এই যে, বাস্তবিক আপনিই সেই সেই রূপে 

বর্তমান আছেন, কিন্ত্ত মুড ব্যক্তিরা আপন! হইতে তীহা- 
দগ.ক প্ুথক্ দেখিয়! থাকে । এই প্রকার যেমন আপনি 

গণ।বতার হুইয়ছেন, তজ্ধপ অন্যান্য অবত।র সকলও 

হইয়াছেন ॥ | 

এই বিষঘু ১০ স্কদ্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে 
কছিতেছেন যথা ॥ 

সং শব 



িগতিঞলঞএজনডিনলানিন টি 

ভগবৎসন্দর্ভঃ| ] ষট্সন্দর্ডঃ | ১৭৭ 
০ এপ ্প.. ৪. টি শী শীতল ভিত শাীপ্পািটীপী? সী শান সী পস  এপীপ্পাী টিপস আজ পি পে আর 

অজনস্য জন্মেত্যনেন প্রাছুর্ভাবমাত্রং জন্মেতি বোধ- 
যতি ননু ব্রহ্মন্ কিমত্ত্র বিচারিতং ভবতা। যদেকস্য। 

এব মম মুর্তে ব্য।পকত্বে সত্যন্যাসাং দর্শনস্থানং ন মন্ত- 
বতি। তথ। জড়বস্ত,নাং ঘটাদীন।গেব প্র।কট্য প্র্কারো 
লোকে দৃষ্ঃ কথং তদ্তির স্বভ।ব।নাং চিদস্ত,নাং মম | 

শ্রীমুর্ত/াদীনামিতি । তথ। যাবত্যে বিভুতয়ে! মম ভবতা 

“লৃরেষ ষিধীশ তখৈব নৃষ্ঘপি 
তি্ধ্যন্ু যাদঃস্বপি তে হজনস্য। 

জন্মসত।ং ছুর্শাদনিগ্রহায় 

প্রতে। বিধাতঃ সদনু গ্রহায়” ॥ 

হে ঈশ ! হে প্রভো ! হে বিধাতঃ আপনি জন্ম রহিত 
হইয়াও যে দেব, ঝষি, মনুষ্য, তথ। তিধ্যকৃু যেনি মকলে 
জন্ম গ্রহণ কয়েন তাহা অসৎ ও ছুষম্মদ জনের নিগ্রহ এবং 

সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মাত্র ॥ ৩৯ ॥ 

তাৎপর্য । অজনের জন্ম এস্থলে প্রাদুর্ভাব মাত্রকেই 
জন্ম বোধ করাইতেছে। ভগবান, যদ্দি এরূপ বলেন, ব্রহ্মন্! 
তুমি এস্থলে কি বিচার করিলে, যে হেতু আমার এক মূর্তির ] 
ব্যাপকত্ব হইলে অন্য মুর্তি সকলের দর্শন স্থান সম্ভব হয় না| 
তথ| জড় বস্ত ঘট] সকলেরই প্রাকট্য প্রকার লোকে দৃষট 
হয়, তবে কি প্রকারে এ জড় হইতে ভিন্ন স্বভাব আ-ার 
শীমুত্তি প্রস্ৃৃতি চিদ্বস্ত সকলের দর্শন হইবে ?। অপর আমার । 

রি ক্ষ 

৮ 

পাপ পপ পপ সী সস বুসপ-এঅস্পঞ 
৭ শটিশ বটি 



সি স্পিন তত শি 

8 2 
১৭৮ বটুমন্/ভঃ | | ভগবগুসন্দর্ডঃ | 

টি রর যা ০১০ ২১ দৃক: ২ তাব শব কান, বিশ্যিতগা নাগপরাহ সন্তীতি 
গন্ত।বয় নিব তহ পানিততায।ণগতবানস্ীতি । তগ। থে 

ূ খা হা পন চি বহন লপাশ এনে চতিড় তা ডি ৰ 

ূ বনজ কম্যাগে গন বটাচভ্রুন্ভব্চ কমা! প্ কদ'টি ূ 

দিত। 1 সহাক্ঞাশানঙ্থান্দৈক রসগতিদ্বাৎ অপ | 

পরতেন দর্নমাণ তশদ্ধপ বস্তি এব কিন্তু ময়হ অবরদ। 

কো বো উমা 80 ৪৮ ॥ র 
ৰ 

(যত বিভূষি আছ কত শমৃদষ্ব টুনি দেখিমাডি এবং সেই 
সকল মূর্তিতেও হঘি নিংন্মত হইথাডিংল | অপর মুক্তি সকল 

নাই, ভগন্ন, ইহা দেন প্রশ্দাকে এন্াবনা করাতলে ভঙ্মা 
তাহারই পাঁনিতন্র অখগত এ5লেন । ভিখা আনার যে মক 

অংশ পুর্বে বাল বহদাদি জপ ছল, পরে শাহাতাই চতুডুজি 

হয়| কোন রূখের কখন উদ্ভুত জয়, কে!ন পাপের কখন ূ 

উদ্ভব হয়। 'আপব। মন্য দন আশ আনন্দ খপ এক রস 

শুত্তিহথ প্রবুক্ত টিসি মেই সেহ পপ মক্স বিপ্যনানই 
আছ, কিন্তু তোমর। মর্দ্রপ। নকপ রূপ দেখিতে পাও না, 

তাভ!তে কি প্রকারে 'এককাণান সক্ধণ ভ্প রি, 

শুগশানের এই অিগ্রায়ে ব্র্গ। কাহলদেন ॥ 

১০ বঙ্গের 2৮ আিপ্যায়ে ২১ শোকে যথা ॥ ৰ 



শশী শা পাপা পর হক নল 4০ পাপা পি ৮ স্ব পপ ৮৭ পাপা পপ 

০ 
ভগবত সন্দর্ভঃ | ] নট্ণন্দর্ডঃ | ৮ স্খটি ত 

নর রর রঃ শপ পিসী 
শস্ি ৮7 সম সা পপিআশীলি পিল বদ 

কন কথন্য। + হাতির মির বেগম! রি ঢত্তর্ক।ং [চচছু ভি 

বিস্তারয়ন, তথ! তগ প্রবন্তয়ন, ক্রীড়ঠ।াত ভগত উতা 

লীলাঃ ভিপেক্যাং কো। বেছি ন কোহুপা শর । 

(বাগেশারা হী ভবঠ কিলোক্ষঘাত। 

মঙায।মত মত ন্া ততঃ ধন্য শ বেন ইতি ভাব? | 

ৰ | 

ৃ “০কো1 বেভি ভুঁসন ভগব্ন পরাক্মান, 
ূ 
] 

] 
কাছে কত বা কতি বাকণেতি 

বিস্তাপরণ, আড়! যৌগমায়াংঃ ॥ 

০ কমন! হে ভগবন,! হে পরাজ্মণ,! হে যে'গেশ্বর ! 

[ত্রদ্রকী মধ্যে কোন বাক্তি কোথ।য কি গ্রক।রে কন্ত 
1 এবং কবেই বা আপশার উত্তী ( শীল। ) জাশিতে পারে? 

[ 
ৰ 

ূ 
| 

ৃ 

ছি আপনার মায়া হব তি »ত্ত্য) আপাণ যোগমায়া 

বস্তার কাঁরয়া সত্যই হশীড়া করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ 

কান স্থানে বা, কি প্রকারে বা, কত বা, এবং কোন 
সময়ে ব যোগমাযাকে (তর্কা শীত চিচ্ছক্তিকে ) বিস্তার 
করিয়। ঘর্থাঙ সেই রূপে প্রবর্তিত কগ্য়া আপনি ক্রীড়! 
করিতেদ্ছন | ভ্রিলোকী মগ্যে আপনার উতী (লীল!) 
কে জানিতে পারে*অর্থৎ কাহারও জন্বার শক্তি নাই । 
ভগবনুত্বকে ষে বলে আম জাঁনি না, দেই জানে, আর ষে 
বলে আমি জাশিঃ ০ কিছুই জানেনা ইহাই তাংপর্যার্থ॥ 

দু. ______ সঃ টিটি 

1 

টি স্ম ৬ ( 

ছু 

পর্ব সি 



পিপিপি আপদ লা ও তাপ শি পদ পপি শপ পপ পাস আজ পপ পাও আপ আপা চে - পাস এ ০ পট পপ শা পপ পা ৩ শি সস পাস শী পা পপ ০ পপ পা সপ 

তু ১] 
১৮০ ষট্সল্পভ5। | ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

সপ পপ ৮ শ শীপিল শী শিশিশ তাপ শপ ২১ পাশ শপ শিট শী এ পাকি স্পা শী শী 
শপে পর খপ ৮ 

২ পাশ পপ শশা শিপ পাপা 

অত্র ছুক্ছেমত! ॥ পুরস্কৃত *নৈন সম্বোধন চতু্টয়েন তূর্য 
যু'ক্তমাহ ! হে ভূমন ক্রোড়ীকুতানন্তমুত্্যাত্মক ্রমৃন্ত ॥ 
অয়ং ভাব? ॥ 

একমধি মুখ্যং ভগবন্জরপং যুগপদনন্তরপাক্সকং ভবতি ॥ ১৫১ 

তখৈবাক্রুপেণ স্ততং | বনুমুর্তেযকমুত্তিকমিতি | 
তথাচাথ শ্রু।তঃ ॥ 

এক্ধং সন্ভং বুধ! দৃশ্যমানমিতি । ততো! বদ যাদৃশং 

টডিনিেরটাতা কারি তদ1 তখৈব তে 
স্পা শপ পপ পপ, -. ০৭ ০, 

অতএব ভগবলীল। দুর ঘত্ব ্রবুক্ত সম্বোধন 7 চতুষ্ট 
দ্বার চাগ্টীিতে যুক্তি কহিতেছেন। হে ভুমন.! অর্থাৎ 

আপনান শ্রীমৃত্তিতে বহুতর মুন্তির সগ্িবেশ আঁছে। ইচ্থার 

তাশুপর্ষ/ এই | ভগবানের একটা মাত্রই রূপ মুখ্য কিস্তু 

এককালীন বহুতর রূপ হইয়া! থাকেন ॥ ১৫১ ॥ 

উক্ত রূপই শ্রীঅক্র,র ১০ স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে ৭ প্লোকে 

সব করিয়াছেন । আপনি বহু যুর্তিতেও এক মুর্তি ॥ 

এঁ প্রকারে শ্রুতিতেও কহিয়াছেন ॥ 

এক হুইয়। বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ॥ 

উক্ত প্রকারই শ্রুতি যথা ॥ 

এক হুইয বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন। 
অতএব যখন ধাঁহাদের যে প্রকার উপাসনার ফলের 

উদয় ভূমিতে অবস্থান হয়, তখন ভীাছার। সেই রূপ দর্শন 

ডর 

এ শনি - জী পা সপ্ন 

এব ৩ জর 7 ০ কপ পপ পপ পপর সস্পীশি টা 

স্পা, স লি পপ পেশি শপ পপ আপা সপ পল ০২ পপ ৯. পপি ০ আপ পর 4: বল আপ পপ পা শীট পপি ২44১ ৩7 পাশ পা শী লাশ শি 1 পীীগ শা 08 পি ১ প্র পিসী ত সপীল্পীটি ও ৭7 ইত 9 তব ৯ ১ পিপি সি সাদ পে 



সপ রোপা পাপা প্্্প্প্সস্পা সপ +০.- উপ পপ ০ সপ পাপ 

| ভগবৎসম্দর্ডঃ | ] ষট্লন্দর্ডঃ | ১৮১ 

পশ্যন্তি। তখাচ প্রজ্ঞান্তর খত ষ্টিশ্চ তছুক্ত 
মিত/ত্র তু ব্র্মসৃত্রে মধ্বভাষ্যং। উপাননাভেদাদদর্শশ 

» তেদ ইতি ॥ 
দৃষ্টান্তশ্চ যখৈকমেব পষ্ট বস্ত্র বিশেষ পিঞ্চাবয়ব বিশে- 
ষাঁদি দ্রেব্যং নানা বর্ণময় প্রধানৈক বর্ণমপি কুতশ্চিৎ 
স্থ।ন বিশেষাদ্দতচক্ষুষে। জনস্য কেন।পি বর্ণ বিশেষেণ 

প্রতিভাতীতি। তগ্রাখণ্ড পট্ট বস্ত্র বিশেষাদি স্থানীয়ং 
নিজ প্রধান ভাদান্তর্ভাবিত তন্তদ্রপান্তরং শ্ীকৃষ্ণরূপং | 

শট পি পজপ্পাশ্প শিপ শপ পাশাপাশি? শশা শা শ্ীাী ০০০ উপ, ৬ পসদ। পপ আশি শশীপ্পত শাস্তি পাপী শ্িসীসপপীপী? শাশি সপ ও পা পপ্পা পোপ শক পাসে ৮7 শীল শি পাশ জপ পপ প্পসা পাসমপসাা 

করেন ॥ 
উল্লিখিত প্রক!রই এরন্গমৃত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 

পাঁদের *প্রজ্ঞান্তর পৃথকৃত্ব বত দৃষ্টিশ্চ তদুক্তং” এই ৪৮ 
সংখ্যক সুত্রে মধ্বভাষ্যে ব্যাথ্যাত হইয়াছে, উপাসন!ভেদ 
হেতু দর্শনের ভেদ হয় ॥ 

এস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন এক মাত্র পটবস্ত্র বিশেষ 

তথ। ময়ুর পুচ্ছর অবয়ব বিশেষ দ্রব্যে নানা বর্ণ স্বরূপ 

প্রধান এক বর্ণ হইলেও তাহ। কোন স্থান িশেষে দৃষ্টি- 
পাঁতক।রি মনুষ্যের সম্বন্ধে বণ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায় 

তদ্রাপ । 

এস্থলে অখণ্ড গ্ট বন্ত্র বিশেষ স্থানীয়, গ্রীকষ্ণরূপ নিঙ্জের 

প্রধান দীপ্তি ঘর সেই নেই বূপান্তরকে অন্তর্ভব করিয়া- 
ছেন। অন্য রূপ সকল মেই সেই বর্ণের প্রভা স্থ।নীয় 
$& 5 

পিউ পাসে ৮ 



টি 
পাপ পাপ পপর তপন এ আন পা জল 

08০১ 

১৮২ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ডঃ 

তন্তদ্র্ণছ বন্দু নীয়ান রূপান্তর!গাতি জ্বেমং ॥ ১৫২ ॥ 

তথ। হ্রীশারদপঞ্চপ!'তে 

ণধথ! ণিশাগেন শাল পাঁজাপভিবুতিঃ। 

বূপতেদপমশা,প্ু। ত ধ্যানতেদাভিদা বিভূগিতি | 

মাঁণরত্র নৈরব্যাখ্যঃ ততদনং কেগ্যস্য টি | 

এবমেণ ঈ।বামনাব তা রযপপশ্ষ্য আশিক বাক্যং 

যন্তন্বপুর্ভতি বভূলণাবুণৈ 

রব।জ চদা ভমবারয়ছা রঃ 
সি সি 

ক পা ০৭+৭]1 7 উপ ০2587429515 
বটি 

এ একার মাখার কি€[ এ ॥ 

৭ ০খদন শালা তাড়ি শহারিবন ১৪ পাপ শেদ আওপ্র 

হয়) 'ঞ হে ধ্যান তিশা পন ৬9৩ ণাশন এপ ধারণ করিয়।- 

6 থে ৬ 
পর 
শপ 

চি 
রজ্ি 

গজ 

শট 

ঞ 

২৯৭ 
লি 

টি ক 

৮. মক মণি । অতএব এই একা এ 

এড গ্রকারত বামনাবঠীর উপপঙ্্য করিয়া ৮ স্কন্ধের 

১৮ হংপ)াষে হোক পি ও দেবর বাক্য ঘথ। ॥ 

৩ কিন হে রান! এ ষে ব্যক্ত বিগ্রহ 
ধারণ বাসিলেন হাহ) 1৮5 ওব্যগু ছিপ, পায় দুতি এবং 

ভূষ। গু আঘুদ মহত মেহ শরার নট ন্যায় দর্শন কর 

৮ এপ পা উদ পপ রাজ লা আত | বি) খপ পপি পা এ তি ০ শপ আশ এ 

০০ সপ চপ পপ. ৯ সস 



টি ৃ ভতগ বগুসন্দভঠ | ] বট্সন্দর্ভঃ | হি 

স"পশত 1 িব্যম। এখন নট ই হ'ত ॥ 

কার্থ শ্চ।য়ং ॥ 

মন্বশুঃ শরারং ন কেনাশি ব্যজ্যনে য় চি পুর্ণানশ্নঃ 
৩২ সম্বূপমেব সৎ বিছুনণ।ছুপৈ আাতি। তদপুস্তদ] 
প্রপঞ্িহাপ ব্যক্ত ঘথ। স্যান্তথা অপারযুহ স্থাপিষ্চবান। 

পুনণ্চ কেশৈন বপুষ। বাশানা "টু সভিন হরি |, এব 
কারেণ পরিণাম বেশান্গর ঘোঁগাদিকংানামন্ধ । কদা- 

পিত্রোং নংপশকো | তেনৈন বস, তছু।বে হেই | 

ক পিঠার স্মাক্ষে বামন ত্রাঙ্ষণ কুনার হইলেন ।  স্টাহাঃ 

গি দিব্য, এ রূপ হওধ1 চিত্র নহে ॥ 

ইহাগ ভাঙপর্ধ। এই | বে বপুও অর্থাত শরীর কাহার ২ রি 

দ্বার। ও/ক।শ হুয়ু না; যাহা 'চশু অর্থাৎ এর্ণ আনন্দ তাহাই 

1 £ স্বরূণ হওখুাতে ৫সই ধপুত পিভষব ও অস্ত্র এভুতি ছারা 
0৪২ 

পাপ্তি পাইতে লাগল । ছু বপুহ তহক্াালীল 
যেপ্রকার বক্ত হুয় শদ্প ধারণ অর্ধহ স্থাপন কংগয়। 

ছিলেন । পুবর্ববাপ সেই বপুড ঘাতাই হরি বাশন বট হই 

ছিগেন | “তেশৈব” এই পদ এব শক দ্বা!লা ভগ্গাাৰ টি 

পরিণাম বিশিষ্ট অনিতয অনর বেশের যোগাদ না মন্্র আর্থ 
ভগবিগ্রহে অন্য খ।য়ি পেশ ভা দপ স্ধোগ হয় মন, তাহা 

ন| হইলে পিতা সাতার সমক্ষে মেই বণুর বারই বামন টা 

হইয়।ছিলেন। উত্ত. প্রকার রূপ ধারণ কমার হেতু এই 

১ এটিরারিটিটিরিরা রিনিতার | ্ 
| ৪৫] 

॥ 

৩০ পপ” সাপ স্পা ত এ 

শশা পপ পপি রস” পপ 

_ সপ পাপী আক পাপ? শিপ পা 

এপ এল পা পাপ পীীপিসপি্পা পাশা পি পিস শিসসপ্া্পসীপাা ও শত স্পি কপিল পিপিপি 

_ গস সপ্ত ০০ পাশ সত পা শি শী 



১৮৪ ঘট্পলীর্ভ? [ ভগবরৎমন্দর্ভঃ | 

দিব্যাঃ পরমা চিন্ত্যাঃ | যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্য দি র 

শুতে? ॥ ১৫৩ ॥ 

স্বন্বিশ্েব নিত্যস্থিতানাং নান! সংস্থানানাং গ্রাকাশন! 

প্রকাশন রূপ। গতয়ু শ্চেক্ট। যণ্য সঃং। তত্র'লক্ষিত 

স্বধন্মী মাত্রোল্ানাংশে দৃক্টান্তলেশঃ 1 যথা নট ই 
নটোছইিপি কশ্চিদ্াশ্্য্য ৩মঃ দিবা পরম বিশ্ম।পিক! 

গতি হপ্তকর রূপা চেষ্টা যস্য তথ! আুতঃ সন. তেণৈব 

রূপেণ বেশ মায়াদক্মনুরীকত্য।পি নান।কার*|ং 

দর্শমতি | স্বর্গে] টা ব। দিব্যগতি? | গুতশ্চ তত্ত- 

81 2 বত ভবাত ॥ 
সরা পভ মাস 4 

তাঁহছ।র গতি দিন রা পরম ৪; খেছেত টা ৰ 

উক্ত হুইযাছে, যাহা হষইটয়।ছে, যাহা হইতেছে এবং যাহ । 

হইব এ সমুপায়ই তিনি ॥ ১৫৩ ॥ ূ 

ভপর যাহার আপনাতেই নিত্য স্থিতি নান। লংস্থানের 

ফ্ুন্দাশন ও আগ্রকাশনরূপ গঠি অর্থাৎ চেস্ট। হইয়াছে | 

(নি এস্থলে পারত লী ধন্ন মাত্রের আনন্দাংশে 

কাঞ্চৎ দৃষ্টান্ত 4 মে “ঘথ| নট ইন” ঘেমন কোন 

আঅ্ত্যাশ্চর্ধী এট পরম বিক্স।শিক। হস্ত কর ূপা যে গতি 

তাদ্বশিক্ট হইয়। ণেশ, মায়াবি সাকার না ক'রিফাও সেইাপেই 

ঝিব্ধ প্রক্চার আকার দর্শন করাধ তন্দাপ । ক্মথন। দিবা, 

গতি অর্থ স্বগকে নট । অতএব ভাহাগ মেই তেহ অন্- 

৮4 

শা স্পা শি ১ ০ শররারাালিা 

সপ এরর 

শপ আশা পপ ক ৯ ৭ ৬ আপা 



৮০০৮৬ আল িশিশিশশীগ 77 শিপ | আপস পাপেট শপ ১ শপ - শপ পাল . _ পাপ ৯ শীত ও শী শী শিপ? তা শী পি আপ এসপি -._ পম পাস এ 

ভগৰতসন্দর্ভ; | ] ষট্সন্দর্ভঃ। ১৮৫ 

স্পিন পি +----__-- ৮ শশ্টাশীশী শী শাীশািটি। -- শশী সত পিপি ৭ স্ল 

আত্র পরসেশ্রং বিনা হন্যগ্য স্ববাংশে তাদৃশস্থাতা বাৎ 
নচ দৃষ্টান্তে খগ্ুত্বদে।ষঃ প্রসঞ্জনীধঃ | যথা ভঙক্ষিত কীট- | 
পরিণ!মলাল।জাত তস্তপাপনোহপূরনাভঃ পরমেশ্বরস্য 

জগৎস্যষ্টাবনন)স!ধনত্তে দৃষ্টান্তঃ শ্রাঃতে | ব্থেগর্নাভি 

হর্দয়াদিত্য। দে তদ্বৎ ॥ ১৫৭ ॥ | 
তদেবং আীব্রক্মণাঁপি সর্বজপসন্ভ।বাতিগ্রাযে 

 শৈগোজং ॥ 
০ ০০০-০০১া টে ১১৯৭৩ 

করণ চী দি রূপে গদ্রপ দির হইগাথ12 1 ॥ 

এস্থলে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আনে রি শান । 

ৰ 
| 
ৃ 

! 

রূপ ছওয়ার অভাব প্রযু্ড দৃষ্টান্তে খশ্ত্ব দো শসা হয় ৃ 

ন!| যেমন ভাক্ষতকীটের পরিণাম প্রাপ্ত লাল। জাত ভঙ্থ 
নী রূপই উর্ণনাভি ( মাকড়শা) তজেপ দারা মগ্ন | 

(জগৎ স্ষ্টি বিষয়ে অনন্য সাধপত্ব। উঞ্মনা'ভর সহিত পরমে- ৰ 
শরের এই অংশে দৃষ্টান্ত শুনা যায়। 

যথা ১১ ক্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২১ শোকে! ৃ 

“যথেঞ্রনাভিহয়াদুর্ণং সংতত্য বক্তুত+ । র 
তয়া [বহৃত্য তুয়স্ত।ং গ্রসত্যেব মহেশ্বরঃ ॥৮ ৃঁ 

|*পর্ষ/। যেমন উর্ণনাভ হৃদয় হইতে উর্ণা বিভ্তৃ* ূ 
৫ তাহাতে ক্রনড়া করতঃ পুনর্ববার, ত।হা গ্রাস করে, | 
তদ্রপ মহেস্থর এই জগত্তের স্থষ্থি স্থিতি প্রলযন করেন। এই : 
বচনে মাকড়শার গহিত পরশেশ্বরের দৃষ্টাস্ত আছে ॥ ১৫৪ :; | 

নি ৃ 
শট শশা পপ শাশাশাটিতী হিল 

হর পিতা সহ হত অহ, 



হি ও পর প্ড্পা
পপ হা সপ সপপ্ প- ৯ পি পলা সপ আপা সপ পাপা পপ প্রা সপ পপর 

স্পা 

টা 

শর্ট... এ সত জা 

সস পো 

শর 

১৮০৬ ষট্লন্দর্ডঃ।. | ভগবগুসন্দর্ডঃ | 

ত্বং ভক্তিবোগপরিভাপিতহৃৎসরোজ 

আঁপ.সে শ্রুতেক্ষি »পথে। পন্ু নাথ পুতসাং | 

যদঘ দ্ধয়। ত উর্ুগ'য় বিশাবয়ুণ্ত 

ততবপুঃ ভাণয়মে সদনুগ্রহাযতি ॥ 

প্রণগলপে প্রকটয়নি প্রাপয়ঠি শ্রু-তক্ষিএগথ ইভ্য- 

আক্ষএব জীকৃঞ্চে সর গরকার রূপের মন্ত।ব আছে এই 

অভিগ্াঁয়ে শ্রীত্রক্ষাণ ৩ স্কঙ্ধের ৯ অধ্যায়ের ১১ শোকে 

কহিয়াছেন যথা ॥ 

হেনাথ! প্ররুনর্দগের হৃৎপন্ম ভভিযোগে শোধিত 

হইলে তৃদীয় বণ দারা তাহার! আপনকার পণ দেখিতে 

পায়ু এবং পুরুষ মক তদ্রপ হইলেই তাহাদের তেই হৃদয় 

সরোজে গিয়! গাপনি অপিষ্ঠান কছেন। হে উরুগায় ! আপ- 

নার কপার কথ! কি বলিব? আপনার ভক্তগণ ্রপণ ব্যাত- 

রেকেও শ্গেচ্ছ'ক্রগে মনে। দ্বার। আপনকারবে বে ঘৃত্তি কল্পন। 

করিয়া ধ্যান করেন) আপশি তাহা-বর প্রাত অনুগ্রহ 

প্রকাশ বরিয়। স্বয়ং সেই সেই রূপই পরকটিঠ কণেন। 

তাঁংপর্বয । “গ্রণয়সে” এই ক্রিয়ার অর্থ প্র+টিত করেন। 

“শ্রগতেক্ষি * পথ” এতদ্বারা কল্পনা নিংস্থ হইয়াছে । অঠএব 

ভগবানের সর্ব রূপত্বেও ৩ক্ন্দের ২৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে 

। আ্ীকর্দম বা.ক্য ভক্তগণের অনাভরুচিত রূপ বিষে অপবাদ 

এ! 

৯ ০৮ 

০১ 



০.০ শসা পা পাপ াসপাপিপা বাপি শশা 

ৃ ৬. 

০ লিপি পানা পেশী টি 

নি . ) 
ভগবৎসন্দর্ভঃ | বটল । ১৮৭ 

_-শিশ পেস ৮4৩2৩ পাশ ৮ 
শা পিসি ০ পী ০ সস 

নেন কল্পনা নিরন্তন্বাহ সর্বৰ হুপভুহ গি। শুন্ত। ন্. - 

কুচত জূপব্রেহুপবাদ$ ভা £দ্দম বাাক্টি।ন 0 ১৫৮) ৃ 

পাপন লী 

সপ শে জস্প পা স পপা পপাান 

তান্যেব তে হভিজপাণ রূপা ণি সব সতব। 

য'ণি বানি চ রোচত্তে পজনা! সাম তীহিত 

যানি বানি চ ত্বদায় স্বজন -। ক, এ 

বপাণ তে তব আভিজপাণি নো ৭ শা $ তু ) চি রি 

, ৮ ডি জারা রি, ূ 
অশন্যনি চ মুগ ₹ বান্ভুতদ পয তর কুহু ।ল ০২ পল পালি ও 

তাদৃশান ছ্ডেয়ুুন' তাদৃশস্য ৯ শায়কত্ব:মব হ ওত্রে- 

ওং ॥ ১৫৬ ॥ 

৭ শত পাশ 777 

ৃ 

অর্থ বিশ্ে দেখা ইযু'ছেন ॥ বথ। ॥ ১৫৫ ॥ ৰ 

কিন্তু হে ভগবন.! যদিও আপনি নস্ততঃ প্র।রুত রূপ 

রহিত তথাচ অ।পনার যে সকল অল্দোকিক চতুতুর্জদি রূপ 
এবং যে যে রূপ আপন ভক্ঞজুনর আঅনিফিচি হয়, সে মহল 

রূপই আপনার উপযুক্ত ॥ 

তাহপধ্য | আপনকার ভক্তজগ্র কু উজ “লতি ূ (৭.৩ 

রূপই আপনকার উপযুক্ত, অন্য দ্ূপ নূহ । অথ: দাঁণ্ত 

দেবের নিকট যে কুৎ্ুণিত রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন মেঈ 

গ্রকার রূপ শকল আপনকার উপযুক্ত লহে। 

রূপই মাগিকত্ব অর্থাৎ রন্তিদেবহক দে রূপ দেখইনাছিলেন 

(নিশ্চয়ই তাহা মাগশিময এ নিষম ৯ ক্কন্ধার ২১ অধ্য।য়ে 

এ প্রকার | 

225552 2 
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তু 

১) 

১৮৮ যট্সজ্জর্ভ;। [ ভগবগুসন্দর্ডঃ | 

পর সস পপ পপ ০ ক পপ শা আসা সিন্স শশী শশী সস শাপীশস জপ 

অস্য ভ্রিভূণ্নাধাীশাঃ ফলদ; কফলমিচ্ছ শাং। 

অ।্ম.নং দর্শগাঞ্ক্র,মণয়। খিষুবানন্মিত। ইতি ॥ 

টীকাচ ॥ 

ত্রিভবনাধীশ।ঃ ব্রন্মাদয়ঃ মাঁঘাঃ তদীয় ধৈর্য পরীক্ষার্থং | 

প্রথমং মায়য়। বুষলাদি রূপেণে প্রতী তাহ সম্ভ ইতার্থঃ | 

ইত্যেষা ॥ 
'অনতিরূপত্ব হেতুঃ। জরূপিণ ইতি প্রাকৃত রুপ 

রহিতস্যেতি টীকাচ। অশ্রাকৃহত্বেন কুৎমিতত্বাসংত1- | 

পিল 

শপ পাই 

১০ শ্লেকে কথিত হইয়াছে যথা ॥ ১৫৬ ॥ | 

শুকদেব কহিলেন হে রাজন! ত্রিভুবনের অধীশ্বর যে 

সকল ব্রন্মাদি দেব ফলাকাজ্কিপুরুষদিগকে ফলদান করিয়া- 

থাকেন, তীহারা শহারাঞজ্জ রন্তিদেবের ধের্ধ্য পনীক্ষার্থ বিষুঃ 
নিশ্মিত মায়া হইয়া বৃষলাদি রূপে স্ব স্ব মুক্তি প্রদর্শন করান ॥ 

টাকার অর্থ এই ॥ 

ভ্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রন্মাদি দেব মাঁফা অর্থাৎ রন্তিতদ্দবের 

ধৈর্য্য পরাক্ষান নিমিত্ত প্রথমে মাখা দ্বারা বৃষলাদি রূপে 
প্রতীত হইয়া'ছণেন ইত্য।দি ॥ 

অভিমত রূপ না হওয়!র হেতু এইযে ৩ স্কন্ধের ২৪ 

অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে কর্দম কথিয়াছেন আপনি অরূপী 
অর্থৎ আপনার গ্াকৃত রূপ নাই। অত্তএব ্/ভগবন্ুর্তি | 

| নি 
১১১১১১১১১১১ 3১0১১১১১১১৯ 



০ শসা 

তগবৎসন্দর্ডঃ |] যট্লন্দর্তঃ | ১৮৯ 

বাদিতি ভাখঃ ॥ ১৫৮ ॥ 

অথ প্রকৃতপণ্যপ্য কর্থং বেন্যাদি ত্রখযুক্ঞয়েহবশিষ্টং | 

সন্বোধনব্র্ং ব্যাখ্যায়তে হে ভগবন, অচিশ্শক্তে | 

কাচগ্ত্যল্য ভগবন্ম তযাদ্যার্ির্ভাবপ্যান্যথানুপপন্তে রচিস্ত্যা- 

শর্রিগিরব কারণমিতি ভাবঃ। ইয়ং কথং বেত্যস্য 

পুরুষাদ[বতারাণা মাত্ক্সনবতারিন। ত্ষি তু তাসাং 

আপ্র!ক +ত্ব প্রযুক্ত তাহাতে কুৎমিৎ রূপের সম্ভাবনা হইতে 

পারে ন। 7১৫৭ ॥ নট 

এক্ষণে পুর্বেন।ক্ত ১০ স্কন্ষের ১৪ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের 
“কথধং কাকাত্ত বা কত” এই তিনের যুক্তি নিমিত্ত অব- 
শিষ্ট তনটী সম্বোধন পদের ব্যাখ্য। করিতেছি ॥ 

হে ভগবন! এই সম্বোধন পদের অর্থ হে অচিন্ত্য 
[শত ! এরূপ ব্যাখ্য। না করিলে চিন্ত/তীত ভগবশাস্তি 

প্রভৃতি অংবির্ভাবের সঙ্গতি হয় না, এ নিশিত অন্ত) শক্তিই 

' কারণ হুইয়া'ছ। কখং ব। এই পদের এই যু ॥ ১৫৮ ॥ 
&ঁ গ্রক।রই, ছে পরাত্মন,ম! এই সন্বেধন পদে অর্থ 

এই যে, জাপনি এক একটা অনন্ত শার্ত দম্পন্ম পুরুষা দি 
অবতার সকলেরই আত্মা অর্থাৎ অবগগারী। সৃতরাং 

ঝগুনাতে মেই স+৪ মুদ্তির অসংখাত্ব প্রযুক্ত তৎ সমুদা- 

্ রঃ 
অর ০০০৫০ 



উস পারে 

ছা. % 
১৯০ স্ট্সনার্ভঃ | [ ভগবহসন্দর্ভঃ। 

স্বতর!মশন্্রত্বাৎ হদারর্ভাব বিভূহয়তঃ কত বা বাজ্ন- 

নগোচরহু মাপপ্যেরমিত ভাব; ইয়ং কতি ধেত্যপ্য 

যুক্ত ॥ ৯৫৯ ॥ 

তগা হে যোঁগশ্রর | এক্ন্নিমেৰ রূপে নানা রূপ ঘোজণা 

লক্ষণায়াঃ যেগমায়ানান্স 1 শ্বন্ধণশক্কে স্তবয। বা ঈশন- 

শীল | অযং ভাঁবঃ | যথ। তব প্রপ্াানং জূপং আন্তভূতানন্ত- 
পম আস আশ পপ, পা পপর পাপ পা জর সপ প্রি পাপপপস্া সপা 

৮ ০ শপ সস পপি তে তি পিস 

॥ 

রূপং তগ! তব!ংশ জপঞ্চ 1 ভিত*্চ বদা তব বত্রাংশে 

|. তন্তদুপাগনা ফপজপশ্য যস্য রূপস্য প্রক্কাশনেচ্ছ। তদৈব 

তর ৩ জুভ্রাপং প্র +1শত ইতি। হয়ুং কুদ হযস্য খুক্তিঃ 

যন ল্া!ক্তভং সবমাপ ত 

নি ক 1. টা, বি ২০১০০ ০০ গু হি চা চটি স্ব বির 

শের আকিব বাপ বত কত পা বি 1৭7 মনের গোচনপত্ 

এপ হইলে £ আবাজ চখইঈ সাল বিড়াীতির অন্ত করিবার 1 সি 

1 রত ৬ 48 নাট) হহার এও তি 
চি 

২ পথ) | কৃতি বা এই পদৈর এই চে] 
টি 

নে ও] 

ঘুরি ॥ ০৫৯ 

এ গ্রকাণ হে যোগে! অর্গাহ আপনি এক রূপেই 

শন! রূপর গোকজন। শ্দপু যোগমায়। শামা হ্গদূপ শর্ভির 

অগপা এ শর্ডির পারা ঈশনশীন হইযাছেন। ইহার তাৎ- 
পর্ব এই ঘে যেমন আশখণকার ধন ূপ ও অন্রর্গত অনন্ত 

রূপ মেহ একর খংশ শি গ হইয়াছে । একারণ যখন 

আপনার ষে অংশে তন্তৎ উপাসশার ফপ স্গরূপ যে রূপের 

প্রকাশ করণের ইচ্ছা হয তখনই সেই অংশে সেই রূপ 
১৪ 
ই 

পাপ পপ ৮ পার এরা ৯ পপ শী পপ পপ এ ৩০০০, ১০৮এ৯০্জ্রগ। 



ভগবগুসন্দভ |] বট্সন্দর্ভঃ | ১৯১ 

সত» শালিক ২ ৯ পপ হত 5 
সস পপ জপ এ পাশ শাশ্স সসস পপ পি শপ পা সপ পপ পথ পসা পপিশস +৯ ি 

7 
০ ০ পপ 

| 

্ 

গ্রীকুষ্ঃ্রপ হস্ত “তসিতে। তাবসপ্লাপি তাগুপর্যযং ॥ ১৬০ | 

ৃ 
| 
1 

ৃ 

০ ৮ পপি রি সস 

উপস-হরতি ॥ 

তন্মাদিদং জাগদশেষমসত্স্বরূপং 

স্বপ্ন1ভমগ্জধিষণ' পুরুতঃখছুঃখং | 

ত্বযোব শিক্ান্তগসে।ধতনাবনন্তে 

মায়া্চ উদ্যদপি যু সদিব।বভাতি ইতাদ্বি। ৪১ ॥ 

যন্মাদেবং 08888 বস্ত,নাং 109880818 তন্তবিপ্র- ্ 
শপ ১০৮০ শশী? শি শীশিন ক লী ও দল পি সপ্ত ২ শ 

অতএব খ্ুখান দ্ধপ, অন্তর্গত অনন্তরূপ ও অংশ জপ 
এ সযুদ।যঈ সেই শ্রীবৃষ্খরূপে অস্তভূতি আছে, একাল ইছ!উ । 
তাৎপর্য ॥ ১৬০ ॥ 

উপসংহার অর্থাৎ সমাপন করিতেছেন । 

১০ ত্ঙ্ছের ১৭ অপ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥ 

অভঞব অন পব্ধপ, প্বপ্প তুশ্য প্রতিভা শৃপ্যঃ পা 

বহুল, এই অশেষ জগ নিত্য স্থখ ও মিত্য জ্ঞানরূপী আন্ত 
চির ॥ আপনাতে মায়! দ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদি * 

শেষে শিনখন ত্থাঁচ নিত্যনৎ প্রক।শ পাইতেছে অর্থাৎ 

আপনি অধিষ্ঠান হওয়াতে আপনর গুণে তস্তৎ প্রকারে 
প্রঞাশিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥ 

তাহপর্যয। আপনি যখন এই প্রকার প্রপঞ্চ ও অগ্রপঞ্চ 
সমুপায় বস্তরই তত্বমত্তি হইয়ছেন, তখনই নিত্য সখ স্বরূপ 

(18. নিন এ 
উরে 

| ৪৬] 

৮ শরেসিপিনি এ হস রা ০ হস যেজাহান্হা কখন ০০ 

০০ ৩ সিস্প পাপ পপ পপ 

শি পাসমসপস্পেস পা শাপআপসসপারপপপপজসপা পপি আপ 

সস সা পপ সপ 
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ছু? খা রা এ র্িটি রিনা চন 

১৯২ বট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবংসন্দর্ভঃ | 

ছোছমি তন্মাদেব শিত্যস্থখবোঁধ লক্ষণ! যা তন্ুস্তশু স্বক্ধপে 

অনন্ত ত্বয্যেবাশেষমিদং জগদবভা তীত্যন্বয়ঃ | কথং ভূতং 
সৎ । উদ)দপি যৎ মুহুরুদ্তবভিরোভচ্চ । যৎ যস্মিন, 

মুহুর্জয়তে লীয়তে চ তত্ম্মিন্নেষ ভাঁতি ভূবি তাদ্ক।র 

ইবেতি ভাবঃ ॥ ১৭১ ॥ 

তরি কিং মম বিকারিত্বং নেতাহ মায়া মায়য়। 

ত্ব্দীয়।চিন্তাশক্তিবিশেষেণ বিকারাদিরঠিতস্যৈব। শ্রুতে 

স্ত শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ পরিণাঁস স্বীকারা | মুনুরুষ্ভ- | 
রত্তিরোভবস্তাদেষ স্বপ্না তত্তপ্যং নত্বজ্ঞানমাত্র কল্পি 

শপ পী সপে শা প্পোপিশ পাতি শপিশািত  শ্িাোটিশ্সস শশি িপী পাশাপাশি পতি শিপ পাপী পা িসিপপাপানা ৩৩ শী শিস 

যে মুর্তি, তত স্বরূপ অনন্তরূপী আপনতে এই অশেন 
জগৎ গ্রাকাঁশ পাই তেছে। এ জগৎ কি প্রকার সৎ 

(নিত্য) এই প্রশ্নে কহিতেছেন “উদ্যদপি যৎ” অর্থাৎ এই 

জগ বারন্ব'র উদ্ভূত ও ঠিরোভূত হুইঘা যাহাতে মুক্ুযর্ুঃ 

জপ্মা ও লয় পায় স্থতরাং তাহাতেই গ্রকাশ পাইয়। থাকে, 

যেমন পৃথিবীন্তে পৃথিবীর বিকার ঘটি তদ্রপ | ১৬১॥ 

ভগবান যদি এরূপ কছেন তবে কি আমার বিকািত্ 

হইল, এই আশঙ্কায় শ্রন্ধ। ক্রাতেছেন তাড়া নয, আপনি 

বিকপ রহিত, আপনকার অচিন্ত্য শক্ত [এশেষ মায়া দ্বার! 

জগতের উদ্ভব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । কেনন!| ব্রহ্ধ- 

সুত্রের ২ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২৮ সুত্রে শুতে” শব্দ 
প 

এরর সপ সপপপপ্পা পা শিপ পপ পপ পাব ৮ পা স্সিসলি 
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ভগবৎসন্দর্ডঃ | ] ষট্সন্দর্ভ | ১৯২ 

তত্বা্ঘপি। বৈধন্ম্যাচ্চ ন ন্বগ্রাদিবদিতি । 

ৃ ন্যায়েন ॥ ১৬২ ॥ 

তথ! অবিদ্যারুত্তিক মায়াকাধাত্ব।চ্চ অভ্তধিষণং জীব পর- 

মার্থ জ্ঞানলে।পকর্ত্ ৷ উভযস্মা্পি হেতোঃ পুরু ছুঃখ | 

ছুঃখং তদীয় স্থখাভাঁসস্যাপি বস্ততো। ছুঃথরূপত্ব।ৎ | বিন! 
ত্র সন্তয়াত অসৎ স্বরূপং শশবিষাণতুল)ং। তদেবং 

ভূতমপি সদ্দিব অনশ্বরমিবাভাতি মুগ্ধানামিতি শেষ | 

শব্দই মুল, ইত্যাদি স্থলে পঞিণাম স্বীকার করিষাছেন অত- 

এব এই জগতে মুহুমুন্ধঃ উদ্ভূত ও তিরোভূত প্রযুক্ত স্বপ্ন | 

ভূল কিন্তু অন্ঞানমাত্র কল্পিত নয়। যে হেতু ব্রহ্ম সুত্রের ২ 

অধ্য।য়ের ২ পাদে “বৈধর্ম্য।চ্চ ন স্বপ্নাদি বৎ” এই ২৭ সুন্রে। 

মূলত্বাৎ” অর্থাৎ সগুণ নিগুণ শ্রর্তির (শ্রবণের ) বেদে।ক্ত 

| ৷ বৈধন্ম্য প্রযুক্ত এই জপৎ্স্বপ্র।দির ন্যায় ধলিযাছেন ॥ ১৬২ 
তথা এ জগৎ অবিদ্য। বৃত্তিক মায়ার কার্ধয হেতু “অস্ত | 

ধিষণং” অর্থাৎ জীবের পরমার্থ জ্ঞানের নাশক | এই দ্লুই 

করণে বনু ছুঃখের আংস্পদ জগতের যে শ্রখ রূপ. আভাস | 

তাহ।ও বস্তত হুঃখ স্বরূপ | হে ভগবন্! আপনকার সত্বা | 

ব্যতিরেকে জগশ অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ শশবিষাণ তুল্য । অত্- | 

এব এই প্রকার হইস্াও সতের ন্যায় অর্থাৎ মুগ্ধ ব্যাক্তদ্দিগের | 

সম্বন্ধে অনশ্বর তুল্য প্রকাশ পাইয়। থাকে ॥ 

সপ ০" আপস 
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টি 

১৯৪ ষট্ণন্দর্ডঃ [ ভগবৎুল্গার্ডঃ | 
পপ, 

উপলক্ষণং চৈত্বং 1 বাবহার জ্ঞানময় মহগাদা।ত্মক তবু 

জ্বানোদ্োধকমিব ম্বর্সাদ্য।আকত্বাৎ শখমিব চ। তদিবম- 

ন্দ্য.তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্জ্যৈব পরিচ্ছিন্ন মপরি- 

চ্ছন্নঞ্চ তদেবং বপুরিত্ি গ্রকরণার্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ 

ব্রহ্ম। জ্রীভগনন্তং ॥ ১৬০ ॥ 

তদ্দিং মণ্ামাকার এব মর্ববাধারত্বাদ্বিভূত্বং | সণ গতত্ব।- 

দপি সাধ্যতে ॥ 

চিত্র বতৈত্দেকেন বপুষ! যুগপহ পুথক্ । 

শর 

ইহা উপলক্ষণ মাত্র । বাবচাঁর জ্ঞানময় মহ্দাদির জ্র্ূপ 
হওয়তে ভ্তবানের উদ্বোধকের শ্যাধ *ণ] ব্বর্গাদ জপ গ্রবুক্ 

খের ন্যায়ও হইয়াছে ! অহএনস অনে।র পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ 

পরিমেযত্ব হেডু স্বরূপ শক্তি দ্বারই আপনকাণ এই শরীর 
পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন হইয়াছে । ইহ। গ্রকরশার্থ ॥ ১৬৩ ॥ 

ততএন এই প্রকার আরুষ্ঞজের মধ্যমাক।রেই সকলের 

আধার সরূপত্থ প্রযুক্ত নিভূত্ব সাধন করা হুইল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সস গতত্ব এযুক্তঞ্ড বিভুন্ব মাধন 

করিতেছেন । 

১০ স্কন্ধের ৬৯ আপ্যায়ে ২ প্লোকে যথ। ॥ 

। এক শ্রীরুষণ একদা ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পানি গ্রহণ 
টং একশরারে প্রতোক জ্ত্ীর গুহথে মে আবস্থান করেন 

/ 
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সঃ! 

ভগবৎসন্দর্ভ |] নট্সল্দর্ড? | ১৯৫ 

এ ৮ পক সস পপ 
ক শিপ পাপী আজ পি পলা | শী পিসী 

গৃহেষু ক্স [হজআং ংস্তি এ এক্ উদ্দ। বহু ॥ ৪২ ॥ 

এতদ্বত অহে! চিত্রং | কিং তু | এক এব গ্রীস ছ্বাষ্ট 

সহত্ত স্ত্রী ধছাদ।ব5হ পরিণীল্কবাঁন।। নক্ষু কিসান্রাশ্চর্ষ।ং 

তত্রাহ। গৃহেম্বিতি তৎ সংখ্যকেষু সর্বেষিন্তি শেষ । 

ভনভূ ততোহপি কিং তত্রাহ পুথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাখি 
এহণাদি বিধিং কৃতবান্। নন্তু ক্রসশ উদ্বাহে নচুদস্তব 

এততভ্ত্র।হ যুগপদিতি। নন যোগেশরোহপি বুপপন্নান। । 

বপূর্ব বিধ।য় তদ্দিধ।তৃং | 

শরে।তি কিম যোগেশরারাধ্যচরণানাং যুক্স।কমপি 

ূ 

া 
ূ 

ইহা! অতি আশ্চর্য | ইহ| ভাঁবিখ। উৎসুক চিতে নারদ তদ্দ- 
শরনার্থ দ্বারক।যু গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥ | 

তাৎপর্য | একি আশ্চর্ধ্য । এক আ্ীকৃষ্ণই ষে।ড়শ সহস্র 
সংখ/ক ক্ত্রীগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । যদি বল ইঞ্াতে 

আম্চর্ধ কি, তাথার উষ্ভকর এই যে, তাবৎ গঈংখ্যক পু 
সকলে । হউক তাহাতেই খাকি হুইল? এই প্রশ্নে কহিতে- 

ছেন, জ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক গৃহে অবস্থিতি করিয়া পাঁণি গ্রহ- 

ণাঁদ বিবিধ কার্য করিয়াছেন । অহে! ক্রমশঃ বিবাঁছে ইহ। 
আসভ্তভব নহে, এই গ্রন্মে কহিতেছেন, তিনি এক ক।লীন 

ষোড়শ সহজ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । অহছে! 

যোগেখর ব্যক্তিও যখন এককু।লীন নান! দেহ ধারণ করিধ। 

উছ। বিধান করিতে সমর্থ হয়েন, তখন যোগেশ্বয় ধাহাদিগের 

পিটার রাররাযারাররাররারারারারার ১০৪ 
০০১১১১১১১১১ 
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কু 

১৯৬ যট্সন্গর্ডঃ | [ ভগবগসন্দর্ভঃ | 

চিন্তরং। তত্রাহ। একেন বপুষেতি। তর্হি কথমনক 

বাহব।দিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুল। তৎ কৃতবান্ মৈবং ॥ 

অ।সাং মৃহ্ভ একন্মিশ্নানাগ।রেযু যোধিতাং। 

সবিধং জগুহে পাঁণীননুরূপঃ স্বমায়েতি ॥ 
শ্ীমদুদ্ধব বাক্যাদে। ততদনুরূপত। প্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভি- 
প্রেত্য পূর্ববেনৈব পদোপন্যাসেন পরিহুরতি পুথগিতি 

] চরণ আরাধন! করিয়! থাকেন তাদুশ আপনাদ্দিগের উহ! 

বিধান করা আশ্চর্য্য কি? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন শরীক | 
এক শরীরের দ্বারাই । অহে! তবে কি প্রকারে হস্তাদি যুক্ত 
ব্যাপক এক শরীর দ্বার! সেই কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই : 
আশঙ্কা কহিতেছেন ইহা বলিও না। ৩ স্কন্ধে৩ অধ্যায়ে 

] ৮ শ্লেকে বর্ণিত হইয়াছে ॥ | 

ূ এ সকল রাজকন্যা! ভিন্ন ভিন্ন গুহে অবস্থিত ছিলেন, ূ 

ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ আত্মীম।য়া দ্বার। ঘিনি যেমন তদনুরূপ হুইয়! 
যথাবিধি বিবাহোচিত রীতির সহিত তাহাদের পাণি গ্রহণ 

করেন ॥ 

এই উদ্ধবের ব্যাক্যাদিতে সেই সেই 'অনুরূপত্ব প্রসিদ্ধ 

আছে, এই অভিপ্রায়ে পুর্ব বর্ণিত “পুথক্” এই পদ উপক্রম 
করিয়া সমাধান করিতেছেন । যথ। ॥ 

জু 
মস » সপ ৫০5 ০০০ পে পাপা - পল পাটির পলা জা আজ ০ পরশ, 



পি আশ শ গর এপ রাস ০ “রস ০_০-৬- ০স. শি পল ১ স্প্ পাশা ৩1115. ০৩৩ শা ০ শন ও পির পপ পচা এপ্পী ক পস্পি ত- -্প শত: ০০:33 ৮: 22৯55785 প্ 

২ ঃ রি 

ভগবগসম্দর্ভঃ |] ষট্নন্দর্ভঃ | ১৯৭ 

একফেন নরাকারেণৈব বপুষা পুথক্ পৃথকৃত্বেন দৃশ্যমান 

স্তথ। বিছঙ্তিবান,। ত্মাদেকমেব নরবপুর্ষতে। যুগপৎ সর্ববং 

দেশং সর্বক্রিয়।ঞ্চ ব্যাঘোতি তন্ম।ম্মহদেতদ|শ্চর্ধ্যখিতি 

ব্যাক্যার্থঃ ॥১॥ 

ইথমের চ পঞ্চমে ॥ 

লে।কালোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদি গ্রহস্য তেষামিত্যু।দি 
গদ্যোপদিক্টস্য ব্যাখ্যাতং আদৃশ শ্রীশ্বামিচরণৈঃ 1 মহা- 
বিভূতেঃ পরমৈশর্ধ্য পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্য। সমস্তাদস্ত 

ইতি । 

পা পি পা ৮ শশী তি শি 

এক নরাকার শরীর দ্বারাই পৃথক. পৃথক রূপে দৃশ্যসান 
হইয়া এ রূপ কার্ধ্য করিয়াছেন ! অতএব নর বপুঃ একটী 

মাত্র, তাহা যখন এককালীন মকল দেশ 9 সকল ক্রিয় 

বা!পিয।ছিল তখন উহ। মহ আশ্চর্ধ্য, ইহ।ইব্যাক্যার্থ॥ ১॥ 

এই প্রকারই ৫ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে “ততষাং” ইত্যাদি 
৩১ সংখ্যক গদ্যোপদিষ্ট লোকালে।ক পর্বতের অধিষ্ঠ।তৃ 
ভবীতগবদ্ধি গ্রহের তাদৃশত্ব প্রীধরদ্ঘামি কর্তৃক ব্যাখ্য/ত হই- 
মাছে যথা । ভগবান, মহাবিভুতির অর্থ।ৎ পরয় এশ্বর্ষে;র 
পতি,এ প্রযুক্ত ক্ত এক মূর্তি দ্বারাই সমস্ত ব্যাপয়। আচ্ছেন॥ 

১৬ কঙ্কের ৫৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যথা ॥ 

১১ ০ 
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রি 
১৯৮ ষট্সন্দর্ডঃ | সন | 

কাথে। মুত এক 'স্মনন! শনাবাগ।রেধু তঃ জয় | 

য.থাপষেমে ভগবান, ত্বাবপ্রপধরো।হব্যমত ॥ 

ইত্যত্রাপাত শ্ঃ!বদ্ধপথরত্রং নাম যুগপত্তাবৎ প্রদেশ 

প্রকাশত্বমেবেষি ব্যাখ্যেযং নভু নারারণাদেবৎ ভিন্নকাঁর- 

২ »থোও্িং ॥ 

অনেকত্র গ্রকটভা রূপসোকস্য যৈকদ। । 
র্ঘবণ। *€ স্বপ্ূপৈব স'প্রঙ্গাশ ইতীধ্যতে ॥ 
৬স এব।শ্য গ্াকারশায একাশন্য চ ভেপ্দো জেতে ॥১০)॥৩৬৯ 

প্রীন।ণদ? 1 ২7 

ভনন্তর আকুল এক মুগ কাল মধ্যে সেই মকল স্ত্রী 

সৎগ্যক সুঙ্তি ধারণ করত নান। গৃগ গমন পূর্বক এক সময়ে 

মেই সঞ্ল কন্যার পাশি গ্রঙ্ছণ করিশেন ॥ 

এস্ছন্লদে ও ভগবানের তাবৎ মংগ্যক রূপ ধারণ এবং এক 

[লই ভাঁবৎ প্রদেশে ্রক!শ ইহা ব্যাখ্যার যোগ্য, নারা- 
খণাঁদির ন্যাধ ভিন আকাগ নহে । ৩ উট উট সি 

! 

পি ৯41 

সংক্ষেপে ভাগবত সুভ কখিত হইয়াছে ॥ 

এককালীন অনেক গুছে এক ন্ৃূপের থে গ্রকটতা। এবং 

যাহ! সবিদারএক ন্বরূপই থাকে, পঞ্তিত গণ তাহ!কে 

স্বাক!শ ী কীর্ঠন করেন 

পা শি আপ সপ 

অশ্য প্লে আকার ও খাকাশের ইঞাই ভেদ 'জাশিতে 

হইবে ॥হ ॥ 

১ 
সস পিআর সার নু রি ০ সপ স্শস সস ৭ সপ শপ ০ উস জা পপ পপ সপ 

৬ পপ, এপরার-০ ০ সর পারসপারররধরএআজর স্পা 



রা ধ 

ভগবগুসন্দর্ভঃ। ] ফট্সন্দর্ভঃ । ১৯৯ 

রীনা রা ররর ররর ররর রারারা রা রর জানির 

তধৈবাঁহ ॥ 

ইন্যাচরন্তং সবর্্মাণ পাবন।ন, গৃহমেধিন|ং | 

ত:মব সর্বিগেহেষু সন্ভতমেকং দদর্শ হ ॥ ৪৩॥ 

সবিগেহেধু তমেব নতু তনাংগান,। একমেব সম্তং শতু 

কাম়বাহেন বছুকপং। 

এন্কং সন্ত বহুণ। দৃশ[মানমিতি শ্রুতেঃ ॥৩॥ 

ন চান্তন্বহি ধশ্যেত্যাদিনা বিভূত্ণিদ্ধেশ্চ। হু স্ফ,ট 

০ পল পাপ পাপী সী পপ এ পপ পপ পা পাপ পপ পপ 

১০ ক্কর্দের ৬৯ অধ্যায় ২৫ শ্লোকে শ্ীশুকদেৰ 

কছিমাছেন ॥ 
০ সস পপ পাপা ৯১ সি 

এই রূপে জনুগৃহীত নারদ গৃহাশ্রমিদ্গের অতি পবিজ্র 

শোভন ধম আডবণ করত নবি গৃথে বত্তম'ন অথচ একমাত্র 

স্্রীকুল্ণকে দর্শশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

তাৎপধ্য । নাগ্দ মকপ গৃহে ভীাহাকেছ দশ্শি করিক।- 

ছিলেন কিন্ত ভাঁহীৰ অংশ সকলকে দর্শন করেন নাই, হীকৃসঃ 

এক।কীই বর্তমান ছিলেন কিন্তু কাব! অর্থাৎ এক মুক্তি 

হইতে অনেক মূত্তি প্রকাশ দাণা বহু জূপ হয়েন নাই ॥ 
যে হেতু শ্রতিতে বপিয়ছেন এক রূ0। বর্তমান 

থাকিয়া বহু প্রকে দৃশ্যমান হছয়েন ॥৩॥ 

অপর ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে “নচান্ত ৪4৫ বাহর্ধন)৮ অর্থাৎ 
ধাহার অন্তর নাই, বাঁহর নাই, পুর্ব নাই, “পর শাঁ£, ধন 

| ৪৭ ] 

স্পা সপীসজীশত শত পাপী সপ ২ শিশ 

”  পসাারনারারহারারারাদারিরিন. রাহা, 



স. ষ 
২০০ মট্ন্দর্ভঃ | [ ভগবংমন্দর্ভঃ | 

মেন | দর্শ ভগবদ্দভ্তশক্ত্যা। সক্ষাদেবানুভূতবান, নতু 

কেবলমনূমিতব।ন। নারদ ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ 
অতএব ॥ 
কষ্ণস্যানন্ত বীর্যাস্য যোগময়ামহো দয়ং | 

মুহুদূর্ষ্ট। ধাষিরভূদিস্মিতো জ।তকৌতুকঃ ॥ ৪৪ ॥ 
অত্র যোগমায়া র্ঘটঘটনা চিচ্ছক্তিঃ। তৃতীয়ে প্রীপনকা- 

০০-৮-৪৯  ল আপ সস পল 
সপ. পপ ++ টি শিপ পাশার 

স্বয়ং জগন্ের পুন পর, আন্তর রি তথ। জানা জগ(.তর 

স্বরূপ । এই একাদশ শ্লোক শ্রীকুঞ্চের এক মুর্বিই বিভুত্ব 

সিদ্ধ আছে ॥ 

উল্লিখিত শ্লোকে বে “হি” এই বর্ণের গায়েগ করিয়।- 

1 ছেন তাঁহার অর্থ স্পব্ট। “দদর্শ” ভ্রিয়ারঅর্থ নারদ ভগবদন্ত 

| শক্তি দ্বার সাক্ষাৎ ভন্ৃভন করিঘ!ছিলেন কিন্তু কেবল 

অন্ুম।ন করেন ন!ছই ॥ & ॥ 
অভঞএব দশম স্ক'হ্ধর ৬১ অধ্যায়ে ২৬ শ্লে।কে ভ্রীশুকদেব 

কছিয়াছেন ॥ - 

নারদ অনন্তবীর্বা ঈীকুষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব জাত 

বেতুকে 'বারম্থ।র ভ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিশ্মায়।পন্ন হই- 

লেন ॥ 

এই গ্লোকে যৌগমাঘ়া শব্দের আর্থ ছুর্ঘট ঘটণী চিৎ 

শক্তি ॥ 

এই বিষিয় তৃতীয় ক্ষন্দের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ হ্লোকে 

4 [৯ 

সপ িপলা শি শীশিশশ শি শশা ২ 
সি শশী 7 টা টি শশা শীট শশাশাটাশািটীশিস্পি শাহি 

8 ১ 0 
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নু ০ 
ভগন শসনদর্ভঃ |] মট্সন্দর্ভঃ | ২০১ 

._ শাজ।জ্দ ৮ শপপিজী জি শিশশি চি - শালাহি ি তি শী" ৯৮ শি শিল্পি আত 4 শিপ পিসী সস ০০ শা লি পাক এ 

দীনাং বৈকৃটগমনে যোগমাযাশন্ডে বন পরমেশখরে তু গরযু- 
জ্যম!নে চিচ্ছক্তিরুচ্চতে ইত দ্বামিভিরপি ব্যাখ্যাত- 

মস্তি । জাতকৌতুকে। মুনি মু্িদিন্টদা বিশ্মিতোইভূৎ | 
কায়বযহস্ত।ব্ভাদুশেষ্ষপি বহুৎষ্বব সম্ভবতি তং বিনাহপি 

মধ।ম|করে তাল্সন, পর্ববগ্যাপকত্বমপূর্নমিতি ওস্যাপি 

বিশ্ময়ে হেতু নানাথেতি স্পঞ্ট-মব ঘথেক্তং ভে্বয়ং ॥ ৫ ॥ 

অনেশ সবিতঃ পাশিপাদন্তদিতি তাদৃশ্যাং শ্রীমৃক্ত্যামেব 
ব্যাখ্যাতং ভবতি | অতএব সবস্থাণ০হ1ইপি প্রম্যো ভয়- 

. লাশ্পীীাস্পিলশা শি পাপী পা সাস্পিসাটা পাপা পপ শপ 

গনকাদি খণ্গণের বৈকুঞ্ গমন ব্ষিয়ে যোগমায়া শব্দ 

গুযে।গ করিয়াছেন, পরমশ্বরে গায়ে।গ কবর! হইলে এ 

যে।গমায়।কে চিচ্ছক্তি (জ্ঞান শক্তি) বলা যায়, শ্রীধরত্বামির 

টাকায় এই রূপ লিখিত আছে ॥ 
জাতকৌতুক মুনি নারদ বারঘ্বার দর্শন করিয়া বিল্মিত 

হইয়াছিলেন। ন।রদ সদৃশ অনেক ব্যক্তিতেই কয়বধাহ সম্ভব 

হয় কিন্ু কাঁথব্যহ ব্যতিয়েকেও জ্রীকৃষ্ণের মেই মধ্যমাকারে 

হে সর্ব ব্যাপকত্ব ইহা প্রীনারদেরও আশ্চর্যের গ্রতি কারণ 

হুইয়।ছিপ, অন্য প্রক।র নহে । এই যাহ। কথিত ইইাছে 
তাহা স্পষ্টই জানিতে হইবে ॥ ৫॥ 

অপর সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই চরণ ইত্যার্দ 
বচন দ্ব'র। এ প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মুর্তিতেই ব্যাখ/ত হুইয়াছে। 
অতএব কল স্থনেই পরমেশ্বরের উভয় রূপ। তত্ব দি- 

পল রিটন রিটা আয়াতের রি. 
সত পপর সস 

... ০. - সর্প পাস স্পা 

প্র সস | ২ সপ পাপ পপ টির তির পাস রি শি অপ 



এ স্পা পর ই 

ষট্গন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভঃ | 

লিং সর্বত্র হীতি সূত্রং তত্বান্াদ্দিভিরেনং যৌজিতং । 
স্থাণাঁপেক্ষণাপি পরমাতনো ন ভিনং ঈপংহি যস্মাভ- 

দ্রূপং দর্ধবত্রৈব সর্ববভূতেঘেন ওুমেব ত্রঙ্গেত্য।চক্গত ইতি 

শুতে? ॥ 

এক এব পরোবিষুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়? 
এশর্ষ!দ্রপমেকঞ্চ সূর্য্য বদ্হুধেয়ত ইতি মাৎস্য।ৎ ॥ 
প্র দৃশামিব নৈশ্পার্কমেকং 
স্মাদিগ।,তাহ'ল্র্র ব্ধিতন্ডেদছোহ ইতি গ্রীভাগব হাদেব ॥ 

স্পপশাািশিশীীত তত শশা াপিপীশীশি ৩ পপি তি শ ২১ টিক 222 ০ 

গন এই সুতকে অই গ্রকারেই যোজশ। কিয়ছেন। অর্থ।ৎ 

স্থান কাপ্ল্টা কদিষ্তাও পরষজ্বার বূপ ভিন্ন হয় না যেহেতু 

এ বূপেই সকল ভূতে অবস্থিত। কারণ তাহাকেই ভ্রচ্ধ 

বলে এই শ্রঙ্গত আছে ॥ 

অপিচ মণ্স্য পুরাণে বলিয়।ছেন ॥ 

এক পরম ব্রহ্ম খিষুট সকল ন্থ।নেই অবস্থিত আছেন 
ইহ।তে কোন নংশয় নাই । এ নিষুণ এক রূপ হইলেও এশরয 

সুর্যের ন্যায় বহু গ্রকারে প্রণীত হইয়া থাকেন ॥ 

শ্ত্রীভাগবন্তেও বঙিয়া,ছন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক 
দৃষ্টিতে অশেকণা রূপে প্রকাএমান হন, তাহার ন্যায় ইনিও 
অধিষ্ঠ!ন ভেদে বহুরূপে গ্রতীমমাঁন হইয়াথাকেন, যাহ! হউক 
অ।ম ₹হইাকে খাপ্ত হইণান, হহ।র দর্শনে অমর মোহ ও 

. পিন রিরিটিরারিিনিকিরিরনিনিনীিরররারাাররান 
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ভগবৎ নার | ] ষট্লন্দর্ভঃ | ২০৩ 

০ সপ পর পপ শসা ২পপাপাপপপিপী শীস্প সপ 7 শীত তা +তী - এসসি সপ শি সস ২ পয” -: ০০০ 

এবং ন ভেগাদিতি 0 চেন্ন প্র ঠ্যকমতদ্চনাদিত্োেতগ্য অপ 

চৈবমেকমূ ইত্যেতস্য চ নুত্রস্য ব্যাখ্যানং তস্ভার্ধ্যে 
দৃশ্যং ॥ ১০ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীশুকঃ॥ ৬ ॥ 
তথচ। তমিমমছমজমিত]'দ | 8৪৫ ॥ 

ভেদ জ্ঞান নিশারণ হইল ॥ 

টি 

সি ১ টিটি টি 

এই গ্রকর, “ণ ভেদাপ্ত্তি চেম্ন, প্রত্যেকমতদ্বচন(» 

তথা «“অপিচৈবমেত্ে” ব্রঙগসু-ত্রর তৃ হীয়াধ্যায়ের দ্বিতীষ 

পদের একাদশ ও দ্াদশ এই দুই সুত্রের ব্যাখ্য। ভাষ্য 
দেখিতে হইবে ॥৬॥ 

এ&ঁ'গ্রক।রই প্রথম ক্কন্ধের ৯ আপ্যায়ে ৩৯ গ্লে।কে ভীম্ষ 
মহাঁশয়ও কহিয়াছেন ॥ 

“তমিমমহমজং শরীরত।জাং 

হৃদি হৃদি ধিষিতগাক্স কল্সি ত!নাং। 
প্রতি দৃশশিব নৈকধার্কমেকং 

সমধিগতে|হস্মি বিধৃতভেদ মোহঃ৮ ॥ 
এই শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থ।ৎ ইহার জমা নাই অথচ ম্থয়ং 

স্বনিশ্িত প্র।ণিদগের প্রত্যেক হৃদঘ়ে আধিষ্িত, আছেন, 
যেমন এক সূষ্ধ্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা বূ-প প্রকাঁশ- 
মান হন, তাহার, ন্য।য়,। ইনিও 'আধিষ্ঠ।ন ভেদে বহ্থরূপে 

প্রতীয়ম।ন হইয়া! পাঁতকেন, যাহা হইক আম ইহাকে গ্রাণ্ত 
হইলাম, ইই'র দর্শনে আম।র মোহ ও জেদ জ্ঞান নিবারণ 

০ 



রড এজজগিনন্ভাবদলাগবিভনপাগারনিবললি সন 

২5৪ যট্চননর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

| ,'বিন্টং হীকৃষত্ ব্যস্টান্তর্ধা'শি রূগেণ 

9 পরী ও কি হৃদ হৃদ ধষ্টি *₹ | কেটি স্ব- 

(দেহাতহাাথাবাশে ভা।নশমঞ্রে রনং সন্ত মতু ৬ 

(দ”। তভজ্রপেণ ভিন মুন্তিবদনগ্তম'গ একমশিমসুক্তিমে ল 

চনগ. "াহস্ম। অন্ুহ গম নেহন বিগহ এব ব্যাপক; 

স্বান্তভূ্তিন নিজাক্চার বিশেষেণভ্তবা'মতয়। তত্র তত্র 

স্ফ্রতীতি বিজ্ঞ।হবানশ্যি | যঠ্োহহং [বধু £ভেদ- 
মোহঃ। আসৈ/ব কুপয়া দুরীতে। হেদমোহঃ ভগবাদ- 

হইল ॥ ৪৫ ॥ 

তাণুপর্ধ্য । মিন শরারধাগদিগের প্রতি হদখে স্বীয় 

অংশ রূপ ব্ষ্টযন্তব!মি স্বরূপে অবস্থিত, সেই এই জীরুন 
আমার অগ্রেই উপবিউ আছেন ॥ 

২ক্কঙ্ষের ২ অধ্যায় ৮ শ্লেকে “কতকগুলি পোঁকে স্ব 

স্ব দেহের অভ্যন্তরে ০ে হৃদ রূ* অবকাশ আছ তাহাতে 

বাসক।!'র প্রাদেশ যাতে পরিমাণ পুরু যরই তি ঈনোধ!রণ 

করিয়। তা৬ারভ স্মগণ পরিষা থাকেন । এই দিগ্দর্শন দ্বার! 

সেই ঘেই 'ভক্ন মুক্তি দ্যা নস করগখাও যিনি এক অর্থাৎ 

গভিন্ন মুক্তি তছাুকই এগ হইল।ম, অর্থাৎ এই পরম 

মেনন প্রীমুর্তিই ব্যাপক) ইনি ন্দীয় অংশবিশেষ অন্তর্যামি 

রূপে সেই মেই হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই জানিতে 
প/(রলান। যেহেতু আমার ভেদ মোহ নিবারণ হুইল। 

1. ৮ শর শপ আজিজ - | ৬ টি ঘা রস সর সার অহরহ া ॥ এ এ 45৫ -০পপ  -৫ * "৪. ৯০ ৬. স. _. -. _ চে ও পাট» এ এ _ ৮ হর স্পা -র পর পপ ভা ওরস পর 



ক্ঞা 7 ূ 
ভগবত মন্দর্ডঃ |] ষট্পন্দর্ভঃ | ২০৫ 

০১৬০৮ শপ, আর পাস শালী পপি সপ ৮ পে সস শেপ ৮ 

গ্রহলা ব্যাপকত্বানন্তাবাজনিত ওমান জ্বন লক্ষণে! 

মোহে যন্ত তথা ভূশোহছং। কেষু ব্াাপিকতেে হেতুঃ। 

আঁত্মক্লিতা-1ং আস্বান্যেবধিষ্ঠানে প্রংছুক্ষ তান।ং অত্র 
দৃন্টান্তং প্রশ্দৃশমিতি। প্রাণিনং নাগা দেশ স্থতানাণ- 

ব.ল।কনং প্রতি যথেক এব!কোরুক্ষকুঁডা।ছ্যপারগতত্বেন 

তব্র'পি কুত্রচিদন্য বধানঃ সংপুর্ণত্বেন সববধানস্তসংপুর্ণ- 

হ্েন!নে কপ। দৃশ্যতে তথে হ্যপহ | দৃষ্টান্তে। হমমেকস্যৈব 
তত্র কত্ছোদয় ইতঠ্যেতন্ম|ত্রাংশে । বস্ত-স্ত শ্রীভগদি- 

সস 

শসা সপ পপীপাস্্পাশাশীসিশ পা পপ পপ পপ 

তার্গাহ ভগববিগ্রহের ব্যাপণত্ব বিনয় আ.ন্ত'বনা জানত 

তদদীয় নাণাত্ব রূপ ?য আমার মেহ তাহ।ইই।ন২ কৃপাম দুগী- 
কৃত হইল ॥ 

(সই ঘকলে ব্যাপকত্তের গ্রঠি কারণ এই যে, আত্ম 

। কঙ্গিহ অর্থৎ আক্স স্বরূপ আধারে প্রকাশিত গ্রাণিলমূহের | 

| এস্থপে দৃণ্টান্ত £ই যে “এট্দৃশং, অর্থৎ নানা দেশস্ছিত 

প্রাণি সমুহের দর্শনের গঠি যেমন এক সুর্ধ। বৃক্ষ গ্রাচীরাদির 
উপরে শ্ীবন্থিত হইয়াও, তাহাতে আবা? তপোনু স্থ'নে সম্পূর্ণ 

দ্ধাপে অন্যনধান, 0ক!থ|ও বা সম্পূর্ণরূপে সবযবধার হইয়া 

অনেক গ্রকাবে গ্রাক।শম!ন হয়েন, তজেল এই শ্রীকৃঝ্ হইগ়া- 
ছেন। সুর্য্যের সহিত এউ থে দৃপ্ট!ন্ত গেওস। হক্ব তাহ। একে- 
কহ সেই সেই স্থান উদ্নয় .এই মন্ত্রে তিনি দ,তৈ হইবে। ৃ 

বন্ততঃ অচিত্ত্য শক্তি বা উপ হ বিডি উিচ প্রকাশ, ৮8 

জকি গস সাকলে মতে) 



২০৬ ঘট্সন্দর্ডঃ | [ ভগবংমন্দর্ড: | 

গ্রহাইচিস্ত/শক্যা ভ'সতে । ধস দুরস্থ বিস্তীর্ণ 
্বজাবেনেতি বিশেষ; ॥ 

অথব। তং পূর্ববণর্ধিত দিনা গ্রত এবোপবিষং শরীর 

ভাঙাং হৃদি হৃদি সম্ত্ম্ণপ সমধিগতে।হন্মি। যদ্যপি অন্ত- 
ষ।(ম বূপমেতন্াজ্ূপদন্য। ক রং তথা প্যেত ভ্রপমেবা ধুন। 

তত্র তত্র পশ্য'শি। সর্ববত! মহা প্রভাবস্তৈতস্ত, বূপস্থা- 
রিনার স্কুরণ!শক্তে রিতি ভাব অত্র দৃষ্টাস্তে! 

তেদেছপ্যভেদ বোধন জ্ঞয়ঃ নিতু পুর্ণাপুর্ণত্ব বিব- 
শখ ॥ ৮. ॥ 

অসশ 

শশা শপ শীট তল 

ৃ | পান, কিন্তু সূর্য দঃ স্থ শতিনিস্ীর স্বরূপ স্বগাব দু প্রকাশ 

প।ইম। থাকেন এই দুই?য় এই মাত্র প্রভেদ ॥ ৭॥ 
তথ] সেঈ পুরি বর্ণিত এই শ্রীকৃণঃ স্বরূপ শরীরধ।রি- 

দিগের প্রতেক হৃদয়ে অবস্থত হইলেও গত্রিভূবন কমনং 

»ওমালশর্ণং, ইঞ্াদি শ্লোকে বর্ণত স্বরূপে আমার অগ্নে 

উপবিষ্ট ত।ছেন, আমি ইইাকে জ।নিতে পারিলাম। যদি চ 

এইট রূপ হইতে অন্তর্ধামি রূপ অন্য গরকার, তথ পি আমি 

এক্ষণে তেই সেই স্থানে এই রূপ দেখিতেছি। কেননা 

সর্নতে! ভাঁবে মহা প্রভাব স্বরূপ এই রূপের অগ্ে অন্য রূপ 

প্রকাশ গাইতে সমর্থ হয়না । এস্থলে দেশভেদেও অভেদ 
জ।নাইনার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, কিস্তু পূর্ণত্ব ও 

| অপুর্ণত্ব ভেদ কথনের জন্য নহে ॥ ৮ ॥ | 

গু ______________ সী 
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অমালি * দৃগ্যধারখদিতি কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনে। বাকায় 

ৃ্টিভিরিত্যুপক্রমোপসংহার।দিভিরত্র শ্রীবিগ্রহ এব প্রস্ত-. 
তে ততে| নেদং পদ্যং ব্রল্গপগং ব্যাখ্যেয়ং তদেবং পরি- 

স্ছিননত্রাপরিচ্ছিনত্ব যৌধৃগিপৎস্থিতে রচরং চরমেব চেত্যে 
তদপ্যত্তর স্থগঙ্গল্ছেতে । অতি বিভুত্বেছপি লীলাধাথার্ঘ্যং 

সিদ্যতি ॥ ১ ॥৯॥ 

ভীম্ম মহ।শয় ১ স্কন্ধের ৯ অধ্য।য়ের ২৬ শ্লোকে সম্মুখ 

স্থিত পীশান্বরধ!রি চহুূ্জ আদিপুরুষ ঈ'কৃষেঃ অপঙ্গ মনঃ 

ধারণ করিলেন, কিন্তু হি এই ূপে ধ্যানস্থ হইলেও শ্রী-। 
| কৃষ্ণদর্শনার্ঘ তাহ।র নেত্রদ়্ গিমীপিত হুইল ন| ॥ 

তথা 5০ হ্ৌকে তীক্ষ এই রূপে মন বাক্য এবং দৃষ্টি 
ঝুন্তি দ্বাবা পর্মান্ন স্বন্ূপ শ্রীকৃষ্েে অত্মনংঘে'গ করিয়া উপ- 

রতি প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণ ঠ্যাগ সময়ে তাহ।র নিশ্ব'স বহির্ভাগে 
নির্গত না হইয়া পন্তংরই বিলীন হইল ॥ 

| এই আরন্ত ও সমাপন দ্বারা এস্থলে শ্রীবিশ্রহকেই স্ব 

বরি।ছিপেন অ৪এব এথম ক্ন্ধর ৯ অধ্যায়ের «তমিম মহ- 
| মজং শ্বীর চা্গং, এই ৩৯ শ্লে।কে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাত হয় 

| নাই, অঠএব এই প্রকার পরিচ্ছন্ন. ও অপরিচ্ছিম্ন এক 

কালীন শ্রী 5গবদ্ধিগ্রণহ স্থিত প্রযুক্ত «“অচুরং চরমেবচ* এই 

শর্ত এস্থলে সুসঙ্গত হইতেছে অতএব বিভুত্বেও লীলার 

যাথার্থ্য নিদ্ধ হইল ॥৯॥. এ 

০] ূ ১.4 

| ৪৮] 
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ভীম্মঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৯ ॥ 
এবং তগ্য নিত্যত্ব কিডুত্বে সাধিতে তখৈব ব্যাখ্যাতং 
প্রীস্বামিভিপন্যত্রাপি। 

অনাবিরাবির[মেয়ং নাঁডৃত।ভূদিতি ক্রুবন.। 
ব্র্ম।ভি প্রৈতি নিত্যত্ব বিভূত্বে ভগবত্তনোরিতি ॥ 
তথাহি শ্লোকছয়ং তিক! চ। 

অজাতজনম্মস্থিতি সংযমায়! 

ইগুণায় নির্ববাণহথার্ণবায়। 

অপোরণিমেহপরিগণ্যধান্ধে 

উক্ত রূপ অফ্টম ক্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লে।কের ভাবার্থ 
দীপিকায় শ্রীধরম্বামীও ব্যাখ্য। করিয়াছেন যথ। 1 ভগবানের 
এই শ্রীমুর্তি আবির্ভাব না হইঘ়াও আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহ! 
বলিয়া ব্রহ্মা ভগবানের শ্রীমৃত্তি যে নিত্য ও সর্ধব ব্যাপক এই 
এই অভিপ্রায়ে স্তব করিয়াছেন ॥ 

ইছা'র প্রমাণ দরূপ ৮ ক্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮। ৯ শ্লেক 
ও এঁ ছুই শ্লেকের টীক। যথা ॥ 

্রঙ্গ। কহিলেন হে ভগবন,! শ্্ীমুর্ভির এ আবির্ভাব মাত্র 
অন্মপ।ির ন্যায় আপনকার জন্মদি নাই, কারণ আপনকার 
জন্ম স্থিতি ও সংযম এই তিনই উৎপন্থ হয় না, তাহার হেতু 
আপনি নিঞ্ণ, এই করণে জ্ঞানিগণ আপনাকে নির্বাণ 
স্থথের অর্ণব বলিয়! থকেন। পরস্ত আপনি এ রূপ হইলেও 

4 & 
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মহানুভাবয় নমো নমস্তে ॥ 

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং 
শ্রেয়েখিভিবদিকতান্িকেণ। 
যোগেন ধাতঃ সহ নম্ত্রিলোকান, 
পশ্যাম্যমুদ্দিক,হ বিশ্বমুর্তে ॥ ১০ ॥ 

ইতীদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীযুর্ভেরযমাবির্ভাব এব নত্বস্মদ।দি- 
বজ্জন্ম তবাস্তীত্য।হ ন জাতা জন্ম(দয়ো যস্য কুতঃ অগু- 

ছজ্ঞেম়ত্ব প্রযুক্ত সুন্ষম হইতেও সুক্ষ, বস্ততঃ আপনকার 
মুর্তির ইযত্ত! নাই। প্রভো ! আমি যাহ! যাহ! বলিলাম কিছুই 
অসম্ভব নগে, যেছেতৃ অপনক।র অনুভাৰ অচিন্ত্য অতএব 

আপন।কে নমস্ক।র করি, নমস্ক।র করি ॥ 

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! হে ধাতঃ! কল্যাণর্ঘি পুরুষেরা 
বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা অ।পনক1র এই মূর্তির সর্ববদ! 
পূজ| করিযু। থাকেন | ভগবন, ! আমর] দেবতা, পুজ্যত্ব রূপে 

প্রণিদ্ধ হুইয়।ছি সত্য, কিন্তু আপনাতে ত্রিভুবন মহিত আমা- 
দের সকলকেই অবলোকন করিতেছি, আপনকার এই মুর্তি 
্রহ্মাণ্ডের আধার অতএব আপনকার এই রূপ চানিন 
নছে ॥ ১০ ॥ ৃ 

এই ছুই শ্লোক শ্ত্রীমুত্তির ইহা আবির্ভাব ম।ত্র, আমাদিগের 
ন্যায় আপনকার জন্মা্দি নাই এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। 

আপনকার জন্মাদি নাই যেহেতু আপনি অগুণ অতএব 



২১০ যট্পন্দর্ডঃ। ্ না 

পায় অতো নিরববাণস্থণপ্যার্ণবায় অপ।রমোক্ষস্রখরূপায়ে- ৃ 

ত্যর্থঃ। তথাপি অণোরণিন্দে অতি নাঃ দুর্্পানত্ব।ৎ | 

বস্ততস্ত অপরিগণ্/মিয়ভাতীতং ধম মূ্ডি ধস্য তন্মৈ। 

ন চৈতদণস্তাবিতং ষতে! মহান অচন্তেোনুভাবে! যসা 

তন্মু। ত্েঃ সনাতনত্বমপ্রিমেযত্বং চে।পপাদযূতি জপমিতি । 

হে পুরুমর্ষ হে ধাতঃ এন্তনল রূপং বৈ'দক তান্ত্রিকেণ 
চ যোগেন শ্রেয়োর্ধিভিঃ সদ ইজ্যং পুজ্যং। অত্তোনেদ- 

মিদানীমপুর্ববং জাতগিতি ভাঁনঃ। নন্বম ঘযং দেবাঃ পুজ্য- 

বেন প্রসিদ্ধাঃ সন্যং সর্বহপ্যত্ৈবান্তভূতি। ইত্যাহ উ 
পপ সপ ৯৮৭ পপর পপ শা পীর ীস্িিশাীা  শিশস্পেসপপ সস ও শাসিশিশাসীসী শি পাপপাসপপপ পারররজপর 

নির্ব্বাণ স্থখের সমুদ্র অর্থাৎ অপার মোক্ষ স্বরূপ। পরক্ত 

আপনি এ রূপ হইলেও ছুচ্ছেষিত্ব গ্রযুক্ষ সুন্মন হ£ইতেও সুন্গম | 

বস্তুতঃ আপনক।র যুর্তির ইয়ন্ত। নাই । গ্রভে।! আমি যাহা 
যাহ। কছিলাঁম কিছুই অসম্ভব নগ্গে, যেহেতু আপনি মহান, 
অর্থাৎ আপমশার অচিন্তা প্রঙান। এ মুর্তির নিত/ত্ব ও 

অপরিশেয়ত্ব উপপন্ন করিতেছেন যথা “রূপমিতি” | ছে 

পুরুষ অর ! হে ধাতঃ! আপনার এই রূপ কল্যাণর্থি 
পুরুষ.সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই 

মুর্তির দর্ধবদ! পৃর্(| করেন । ঘতএব এখন এই মুর্তি অপূর্ব 
হইয়! উৎ্পপন্গ হয় মাই । ছে গুগবশং আমর1 দেবতা পুজ্যত্ব 
রূপে গ্রমিদ্ধ সত্য, সকলেই এই ্রীমুত্তিতে অন্ততুর্ত আছি 

ঠা সপ... 
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অহে। | হু স্ক্টং। অসুস্মিন, ত্বগি নঃ. অস্ম।ংজ্সিলোকাংশ্চ 
সহ পশ্যামি, তত্র হেতুঃ বিশমূর্তো, বিশ্বং মুর্ভে৷- যল্য | 
অতস্তবৈতব্রপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থ ইত্যেষ।। || 

অত্র নির্বব।ণন্বখার্ণবায়েত্যবরূপকেণ নির্বব।ণস্থখম।তত্বং | 

নিরপ্য ততোহধিকমহান্বখত্বং দর্শিতং ॥ ১১ | ৰ 

ক্তং শ্রীপ্রবেণ ॥ 

যা নিবুতিস্তনুভূতামত্যাদি। তথা, অণোগণিন্দে “ইতি | 

এই অন্ভিগ্রায়ে কহিতেছেন । উ শব্দের অর্থ অহো। হু 
শব্দের অর্থ স্কট । আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের 

সকলকেই দেখিতেছি। তাহাতে হেতু এই যে, আপনকার 

এই মুর্তি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, অতএব আপনকার এই মুর্তি 
পরিচ্ছন্ন নহে । এস্থলে নির্বাণ স্থখার্ণৰ পরের অর্থ অর্ণষ 

রূপক দ্বারা নির্ধিণ স্থখ মাত্রকে ণিরামকরিয়। তাহ! হইতেও 

অধিক মহ স্ত্রখত্ব দর্শিত হইল ॥১১॥ 

অতএব চতুর্থ স্কদ্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ লোকে রর 

কহিয়াছেন যণ। ॥ ১২২ 
“ঘ। নিরব তি স্তন্ুভৃত।ং তব পাদপন্ম- ই রঃ ্ 

ধ্য।নানভবজ্ননকথশ্রবণেন ব। স্যৎ। 
স| ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি ন।থ মন ভূৎ 
কিন্বন্তকসিলুপ্রিতাৎ পততাং বিম।ন।ৎ ॥৮ 
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হি ট্ী ্ মর সক বল টি তত বি চু ক্ষ শ্্প 

২১২ ষট্সনার্ভঃ | [ ভগ্বগসন্দর্ডঃ। 

প্রে।চ্য।পরিমেয়ধান্স ইতুযক্জেরচিস্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানু- 
ভাবত্বেন সর্বপরিমাণাধারত্বং তত্র দর্শিতমিতি বিশেষে। 
ইপিজ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥ 

অথ স্থুলসুন্ষমাতিরিক্ততাম।হু দ্বাভ্যাং | 

সু বৈ ন দেবাম্থরমর্ত্যতির্যযক্ 

ছে নাথ! আপনকার পদপদ্ম ধ্য।/ন অথব! ছাপনকার 

ভক্ত জনের কথ শ্রবণে দেহুধারি ব্যক্তিদিগের যে নির্তি 

হয় আনন্দ রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে স্বথখ লভ্য হয় না, 

ইহাতে যেসকল লোক অন্তকের কাল বরূপ অনি দ্বার 

কর্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের কথ! কি? 
অর্থাৎ এ নকল লোকের এ রূপ নিব্তি লাভ সম্ভাবন। নাই; 

ইহ] বল বাহুল্য মাত্র ॥ 
তথ! পুর্ববে!ক্ত ৮ ক্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লেকে “অণো 

রণিগ্গে” এই উল্লেখ করিয়া “অপরিমেয় ধান্সঃ” এই উক্তি 

হেতু অঠিস্ত্য শক্তিত্ব রূপে অর্থাৎ মহানুভবত্ব রূপে সকল 
পরিম!ণের আ[ধারত্ব সেই স্থানে দেখ।ন হুইয়াছে, 'এই মাত্র 

বিশেষ জর্নিতে হইবে ॥ ১২ ॥ 
নভ্তর ৮ স্কছ্ধের ৩ অধ্য।য়ের ২৪ ও ৩* এই ছুই 

শ্লোকে শ্রীতগবন্ুর্তির স্থূল এবং রি হটুতে অতিরিক্ত! 
কছিতেছেন বথা & 

তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) 
১ 



হল £ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ 1] যট্লন্দর্ভঃ | | ২১৩ 

নক্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্নজত্যঃ | 

নয়ং গুণঃ কন্ম ন সমচাস- 

মিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ 
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিত নির্বিবশেষং 

ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদ।ভিম।নাঃ 

নৈতে যদোপসম্যপুনি'খিলাত্ম কত্বা- 
স্তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাপীৎ ॥ ৪৬ ॥ - 
যস্য ব্রল্মাদয়ে।দেবা ইত্যাদি প্রাক্তন পদ্যদ্যেন ঘন্মাৎ 

নছেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নছেন, নপুংলক নহেন এবং লিঙ্গ 

রয় শূন্য প্র।শিমাত্রও নহেন। অপর গুণ নগ্ন, কর্ম নছেন 

সং নহেন, অল নেন, সকল পদার্ধের নিষেধ অবধিত্ব 

রূপে যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাছাই তিনি, পরজ্ত মাঘ! বার! 
অশেষ।ত্বা হইয়া! থাকেন, সেই ভগব।ন আমার মে।চনার্থ 
আশু "আবিভূত হউন ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে রাজন. ! সেই গজেন্দ্র মুর্তি ভেদ 
ন! করিয়া পরমাত্ম বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ 

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্যভিম!নী, একা রণ যখন এ গজেক্দেরং মোচনার্ঘ 
শিকটে গমন না করিলেন, তখন অখিলের আ'্ম। আপ্রযুক্ত | 
সর্ববপেবময় ভগবান, হুরি স্বয়ং আ।বিভূতি হইলেন ॥ ৪৬ ॥ 

ইহারইপূর্বব বর্তি ২২! ২৩ মোৌঁকে যথা ॥ 

“যস্য বন্ধ দয়ে। দেব বেদ। লোক শ্চরা চাও । 

র্ 



র ৫ রর 

২১৪ ষট্সন্দর্ডঃ । [ ভগবগসনার্ভঃ | 

পপ আপস শি পপ সসপাপিস্প 

ও সবিকারণত্বং ব্যগ্রিতং €ন্মাদেবাদীনাং মধ্য কে।পি ন 

ভবাত । বৈলক্ষণাং ঢ সাত্বিকত্বভবতিকত্বাদিহীনতৈব 

স্ত্রীত্বপুরুষত্তহীনত।5 প্রারকৃতততদ্রর্মরাছিত্যং। অত 
পপ সপ পপ প্পাসপ্পী শাসিত ও পাশা শপ পাপী শপ পি শা পপ পা সস শী পপ পাশ 

নামরূপবিভেদেন ফল্পযাঁচ কলয়। কৃতী ॥ 

যথার্চিষো হগ্েঃ সবিতু গঁভভ্তয়ে। 

নর্ষ'প্তি নংঘা শ্তযসকৃৎ স্বরে![৮যঃ | 
. তথা য.তা ইয়ং গুণমণপ্রবাহে। 

বুদ্ধিম্মনঃ খানি শরীরলাহ | 

শ্লেকদ্বমের তৎপন্য | 

ধাহ।র অত্যপ্প অংশে লমণ্ত স্দে, ব্রদা্ি দেব এবং 
চরাঁচর খেক সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিক্ট হইয়া] বির. 

চিত হইমাছে ॥ 
অপর বেখন আগ্সি হইতে শিণা ও সূর্য্য হইাতে কিরণ 

সমূহ উদগত হইয়! ত!হ12হই লীন হয়, তেমনি ধাঁহা হইতে 

গুণ এব'হ আর্থ(ৎ বুদ্ধি, মন এবং শরীর সকল নির্গত ও 

যাহাতে বিলীন হই হাছে ॥ 

এই ছুই ক্লক দ্বারা খন স্ীগবানের পর্ন কাণ্ণত্ব 
প্রকাশিত হইল) তখন তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন 
সাত্বিক ও শৌতিক।দি না থাকই উীহ!র বৈপক্ষণ্য । আর 

্ত্ীত্ব ও পুরুষত্ব হীনত।ই উহ!'র গারৃত তত্তদ্ধধর্ম রাহিত্য। 
অতএব তিনি যখন নপুংপক নহেন এই যে উক্ত হইয়ছে | 

[ক | 



১ ০১2 শপ ২০ টি ২ তিল শী স্টপ সে” শী পাপ ০ শপ শামস শপ সপ 

ভগনগুসন্ন্ঠঃ | ] ষট্গন্দর্ভঃ | ২১৫ 

পপ পা 42 শিরক আপোস আপ শী শপে শিস ৮ পিল পলা ক পিস্প ৯ আর সক পপি 

এব ন মণ্ড ইত্যুক্তং | ওস্মম্ন কোহপি জন্তঃ কারণন়ূতঃ 
সত্বাদিগুণঃ পুণাপাপলক্ষণং কর্ম চ নেত্যাহছ নায়ং গুণঃ 

কর্থ্েতি তয়োরপি প্রনর্তকত্বাদিতি ভাবঃ। কিং বন্ছন1। 
যদত্র মু স্ুপং অণৎ সুঙ্ষং তদেকমপি ন ভবতি শব 
গ্রকাশরূপত্বা:দর্তি ভাব; । কিন্তু মন্বণ্য নিষেধে অব 

ধিত্বেণ শিষ্যত ইতি নিষেধশেনত। মায়ম! তত্তদশেষ। 

আকশ্চ। জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষণ।য়াবির্ভবত্বিতি ॥ ১০ 1 

টীকাচ ॥ | 

এবমুপবর্ণতং নি্দিশেষং দেবদিরূপং বিনা পরং তন্বং 

তখন তিনি লিঙ্গত্রঘশুনা প্র।ণিসাত্র নগেন, অপর তিনি 

কারণ স্বরূপ সত্বাদি গুণ বা পুণ্য পাপস্বরূপ কন্ম এ লকল 

কিছুই নছেন এই অনভ্তিপ্রথম়্ে কহিতেছেন। “নায়ং গুণঃ 

কণ্ম” অর্থাৎ তিনি গুণ নহেন, কর্ম নহেন কিন্ত তিনি এ 

দুইয়েরই প্রবর্তক । অর অধিক কি বলিল, ঠিণি সং অপৎ, 
অর্থাৎ স্থুপ পুনম এই দুইয়ের মধ্যে একটীও নহেন, অতএব 

তিনি স্বপ্রকাশ। অপর সকল পদার্ধের নিষেধে যা অবধ্ধি | 
রূপে অবশেষ থ।কে তাহাই তিনি। পরস্ত-.তিনিস্ায়। হারা, 

অশেষতব। হইয়াথাকেন। অতএব ভাছার জয় হউক ৩ : 

৩০ শ্লোকের ঈীধরস্ম। মির টীক।র ব্যখ্যা যথ। 4. 

«এবং গে মুপবর্ণি তির্বশেষ” গজেক্্র এই প্রকারে 

| | | হ৯ ] এ | 



[হা 
২১৬ ষটসন্দর্ভঃ 1 [ ভগবত সন্দর্ভঃ। 

যেন তং গজেক্দ্রং বিবিধলিঙ্গভিদ[ভিমানাঃ বিব্ধা' চাসে 
লিঙ্গভিদা দেবাদিরপতেদশ্চ তস্য।মভিমানো! যেষ।ং 

অতএব তে ব্রহ্মাদয়ে! যদ! নোপজখ্া, তত্র হুদ। নিখিলা- 

আকত্বাৎ নিখিলান।ং তেষাং পরমাত্স্থখরূপত্ব।ৎ তদ্ধি- 

লক্ষণে! মায়য়! অশ্ষোত্বকত্বাদখিলামরময়ো হরির।বি 

রাঁপীদিতি। এবমবি9্ভাবং প্রার্থয়মানে শ্রীগজেজ্জছে যদ্র 

৩পণাবিভূত্তিং তং খলু তদেন ভবিভুমহহ্তীতি সাংধুক্তং 
স্পসুন্সমপস্তরতিরিক্ত তচ্ছীবিগ্রহ ইঠি। অন্যথ| ত্বপাণি- 
পাদরূপত্বেনৈব তচ্চৈতস্য।বিভূয় তদ্ধিদধ্যাৎ | তছুক্তং 

দেবাদিরূপ ব্যতিরেকে পর তত্ব বর্ণন করিতে থ।কিলে ব্রহ্মাদি 
দেবগণ বিবিধ মূর্ত্যতিমানী এক।রণ যখন এ গজেক্্রের মোচ- 

নার্থ নিকটে আগমন ন| করিলেন, তখন অখিলের আত্ম! 

অর্থাং মেই সকলের পরমাত্ম সখ স্বরূপ এবং সেই সল 
হইতে বিলক্ষণ ও মায়! দ্বার অশেষরপ প্রযুক্ত সর্ববদেবরূপ হরি 
আবিভূত হইলেন। যাহ। হুউক, গজেন্দ্র এই প্রকার আবি-] 
ভাব প্রার্থন। কৃরিলে ভগবান্ যে রূপে আবিভূতি হইয়(ছিলেন 
নিশ্চয় স্ে্ঈ' রূপই জাবি9াবযোগ্য । যাঁহা হউক উত্তম বল! 
হইয়াঁছে। অতএব শ্ীভগবদ্ধিগ্রহ স্থুল সুক্ষ বস্ত হইতে কআতি- 
রিক্ত ।. তাহ! ন! হইলে হস্তপাদ শুন্য দ্প দ্বার।ই সেই রূপ 
'জবিষ্ভাব করিত! গজেজ্্রকে মোচন করিতেন ॥ 

. /ষি | ০ 



ঘর 

টি ১ 

পপ পপ পাপা পাপা 

চি টি টি 

_সেচ্ছ। ময়দযেতি ণ শ্লোকদ্বয়মিদং ব্যবহিতমপ্য্থেনাব্যব- 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] যট্সন্দর্ভঃ। ২১৭ 

অতএব ১৭ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২ ক্পোকে উক্ত 
হইয়াছে যথা ॥ 

“অস্যাপি দেব বপুষে। মদনুগ্রহস্য 

স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতমযুস্য কোহপি। 
নেশে মহ ত্ববসিতৃং মনপাস্তরেণ 

সাক্ষাভদৈব কিমুতা ত্বন্থখানুভূতেঃ ॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবান! আমি আপনার স্ব করিত 

প্রতিজ্ঞ! করিয়া যে এরূপ স্বরূপানুবাদ করিতেছি ইহার কারণ 

আছে। হে দেব! স্থলভত্ব রূপে প্রকশিত আপনার এই যে 
বপুঃ অর্থাৎ অবতার, ইহারও মহিম। নিরুদ্ধ মনের দ্বার।ও অব- 
গত হইতে আমি সমর্থ হইলাম না কিম্বা অন্যেও জানিতে 
পারিবে ন।, হে ভগবন্! আমি আপনার এই অবতারকে স্থুলভ 

বলিতেছি কেন, ইহ! হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল, 
আর এই রূপ ভক্তজনের যথ! যথা ইচ্ছা, তত দ্রূপ হয়, কিন্ত 
হে দেব! অন্যান্য মৃত্তির ন্যাঁয় ইহা ভূতময় নহে, এরূপ অচিস্ত্য 
ও শুদ্ধসত্বময় ।প্রভো ! যখন এই রূপেরই মহিমী'ভানায।য় না 
খন কেবল আত্মন্থখানুভবমাত্র স্বরূপ গুণাতীত অধতুটুরীযে 
আপনি আপনার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি 
সমর্থ হইবে ?। অপর মূল'গ্নোকে ধননু ভূতময়স/” এই পাঠ 
সগত হইলে তাহার অর্থ"এই যখন ভূতময় বিরাট. রূপি আপ- 
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২১৮ ষট্সন্দর্ভঃ1  [ ভগবতসন্দর্ভঃ | 
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হিতত্বাৎ যুগলতয়োদক্রে ॥ ৮ ॥ ৩ ॥ 

গরথমং পদ্যং গজেন্দ্রঃ আ্ীহরিং | দ্বিতীয়: শ্রীশুক ॥ ১৪ ॥% 
অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ ॥ 

সত্বং কথং মম বিভোহক্ষপথঃ পণাস্মা 
যোগেশ্ব ৰৈ? শ্রুতিদৃশানলন্ৃদ্বিভাব্যঃ | 

সপ পা পা পপ পপ 

নার অর্ধ আপনার নিষম্য বিরাট বপুর মহিমা অবগত 

হইতে কেহ সমর্থ হয় না, তখন অসাধারণ নিধময নিয়স্ত তব 

ভেদরহিত উত্ত. দদপ আপনার মহিগা জানিতে কে সমর্থ 
হইবে? 

উল্লিখিত - ক্ষন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৪ এবং ৬০ এই ভুইটা 

শ্লোক পরস্পর দূরবন্তীর্ হইলেও অর্থবারা দন্নিহিত হইয়াছে 
একা রণ যুগ্ম রূপে উদ্ধত হইল ॥ 

পথম শ্লোক গজেন্দ্র শ্রীহরিকে স্তন করিয়াছে। খ্তীয় 
শ্লোক শ্রীশুকদেব পরীক্ষিংকে বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ % ॥ 

অনন্তর গ্রত্যক্ ( সর্ববান্তর্ধীমি ) রূপ কহিতেছেন ॥ 

, * ১০ স্কন্ধে ৬৪ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে যথ। ॥ 
_নৃগ কহিযনন হে বিভে! ! আপনি পরমাস্মা, আপনি উপ- 

নিষৎ্সরপ৫ক্ষু দ্রার| বোগেশ্বরদিগের নিন্মল হৃদখে বিভাব্য 

অতএব কি আশ্চর্ধ। ভ'গ্য । আপনি আমার নয়ন গেচর হুই- 
বাছেন, আপনি সাক্ষা$ অধোক্ষজ, যে 'বন্তির সংসারবন্ধন 

ৃ মোচন হইবে তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত 
৫ 

৪ ৃ ৪ 

পু ৰ 
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টিপলে গলাসিলরনপিলীরলিউিলটিনিনিনিিনিলা পিসি 
ভগবহ সন্দর্ভঃ | ] ষট্লন্দর্ভঃ | ২১৯ 

সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ 

স্যান্মে২রুদৃশ্য ইহ যগ্য ভবাঁপবর্গঞ্ ॥ ৪৭ ॥ | 
টীকাচ ॥ : 

হে বিভে। সত্ব মমাক্ষপথঃ লোচনগোচরঃ সন কথং 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোহুসীত্যর্থঃ ৷ কিমত্রশ্চর্ধযং তদাহ পর- |]. 
মীত্সা অতএব যোগেশ্বরৈপি শ্রতিদূশা অমলে হৃদি বিভা! 
বাশ্চিন্ত্যঃ যতো হধোক্ষজঃ | 'অক্ষজমৈক্ত্রিয়কং জ্ঞানুং তৎ ৃ 
অধঃ অর্ববাগেব বস্য সঃ বদ্য হি ভবাঁপবর্গে। ভবে তস্য 
ভবাননুদৃশ/ঃ স্যাৎ | উরু ব্যসনেন কৃকলাশভ বছ্ঃখে- ূ 

কুকলাশ ভব দুঃখে অন্ধ যে আমি, আমার নিকটে আপনি! 

দৃশ্য হইলেন ॥ ৪৭ | 
ইহার টাকা এই যে, হে বিভো! ! অ:”:; আমার অক্ষপথ 

অর্থাৎ নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে **-"* প্রত্যক্ষ হই- 
লেন। বদি বলেন ইহাতে আশ্চর্য কিঃ স্ব উত্তর .এই। 
আপনি পরমাত্না অতএব উপনিষৎ্ রুপ পুরা রা যোগেশ্বর- 

দ্িগের নির্দ্ল হৃদয়ে বিভা নয অর্থাৎ ফোগেখরগণ স্ব স্ব বিমল 

হৃদয়ে আপনাকে চিন্ত। করষাথাকেন) যে হেতু আপনি অধো- 

ক্ষজ একারণ ইন্দ্রিয়জন্য যে জ্ঞান তাহা! আপনার '্ধঃ অর্থাৎ 
অর্ধবাক্ হইয়াছে। যেব্যক্তির সংসারবন্ধন মোচর্ন হইবে 
তাহারই আপনি দৃশ্ট হুইয়াঁথাকেন কিন্তু কৃকলাশজন্ম-জন্তি 
দুঃখে অন্ধবুদ্ধি যে আমি, আমার সম্বন্ধে আপনার এই ফে। 



ঙ 
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ূ ২২০ ষট্গন্দর্ডঃ | [ শগবগুসন্দর্ভঃ। ূ র 
পি সি াশ্ পত ািপপ  সপী প ও আজপাপ ০পস ্ পপপ৯ ০পদ শপ ল অ ০০ পাপা অপ জপ 

নান্বনুদ্ধেন্ত মম এতচ্ছিত্রমিতার্থ ইত্যেষা ॥ ১ ॥ 
দর্শনে কারণত্ত,ক্তং নারায়ণাধযাজ্্যে 8 
নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্তে নিজশক্তিতঃ | 

ত্বামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং গ্রভূমিতি ॥ 
তাদৃশশক্ষেরপুযল্লাসে তকপৈব কারণং ॥ 
তছুক্তং শ্রুতো ॥ 

নচক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বথুতে তেন লভ্য- 
স্তস্যৈষ আত্ম! বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি ॥ 
এবমেব মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে । নারদং প্রতি প্রীশ্বেত- 

স্পা শ শা সপন 

০.০ » রি পপ ৯ পট লস জা ৯ ০ পপ ৯ ৫ ২৮, পা পপ __ সপ ০৯৯5 ০৯০৯ 

রর ইহা অতি আশ্চর্য ॥ ১ ॥ 

নারায়ণাধ্যাত্্ে দর্শনের কারণ কথিত হইয়াছে যথা। 

তর্গবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজশক্তি দ্বার দৃষ্ট হুইয় 
থাকেন, সেই শক্তি ব্যতিরেকে অপরিমেয় সর্বব সমর্থ পর- 

মাড়াকে কে দেখি ত পয়?। এ একার শক্তির প্রকাশে 

তাহার এ কারণ ॥ 
ঘ শ্রুনতিতে কথিত হইয়াছে যথা ॥ 

| কোন বংক্তি ইহার রূপ দেখিতে পায় না, 
ইনি ধাঙ্ীকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন। 
এই আস্ম। তাহাকেই স্থবীয় মুর্তি দর্শন দেন ॥ * 
এই গ্রকারই মোক্ষধর্দ্দে নারায়ণীষে নারদের প্রতি 

৮ _. ড এপ 
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ভগবৎমন্দর্ভঃ। ]  ষট্নন্দর্ভঃ। ২২১: 

দ্বীপপতিনোক্তং ॥ 
এতন্ুয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপব।নিতি দৃশ্যতে | 
ইচ্ছনুহুর্তীন্নশোহযমীশোহহং জগতোগুরুঃ ॥ 
যথাহন্যোরূপবানিতি হেতোরূশ্যেত তথাহয়মপীত্যেতৎ 
ত্বয়। নজ্ঞেয়ং ততশ্চ স্বস্য রূপিত্েহপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত | নিজ- 
রূপস্যাপ্রকৃতত্বমেব দর্শিতং | তদ্র্শনেচ পরমকপামষ্য 

কুষ্ঠা মমেচ্ছৈৰ কাঁরণমিত্যাহ ইচ্ছন্সিতি। নশ্যেক্ণং অদৃ- 
শ্যতামাপদেয়ং । অত্র স্বাস্ত্ জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ 

সম এপ ৯ ৯ 

-শ্ীশ্বেত ববীপপত্তির বাক্য ॥ 

হে নারদ! যেমন অন্য রূপবান এই কারণে দৃষ্ট হয়, 

তাহার ন্যায় আমি ইহা বলিয়া তুমি আমার এরূপ জানিতে 

পারি বা না, আমি ম্বেচ্ছাধীন তোমাকে দর্শন দিলাম, ইহা 
মূহুর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইবে, যে যে হেতু আমি জগতের ঈশ্বর ও 

গুরু ॥ 
তাৎপর্ধ্য । যেমন অন্য রূপবাঁন্ এই হেতু দৃষ্ট হয় তাহার 

ন্যায় আমিও রূপবাঁন্, ইহা বলিয়া! তুমি আমাকে জানিতে 
পারিবা না। অতএব আঁপশার রূপবিশিস্টহ্হও অদৃশ্যত্ 

কহিয়া স্বী্ব রূপের অগ্রাকৃতত্ব দেখান হইল । ছেললায়দ ! 
আমি যে তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম তদ্বিষয়ে আমার 
কৃপাময়ী অকুণ্া* রা কারণ জানি বা! এই অভিপ্রায়ে কহি- 
লেন “ইচ্ছ্সিতি”। প্নশ্যেয়ং” ইহার অর্থ এই যে অদৃশ্য 
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ঈশ ইতাঁদি তখাপি মাং সর্দভূতগ্ুণৈযু্ং যু, পশ্যসি 
তদ্ঘযক্তেন য গুতো ধি এষ মায়! ময়ৈব স্যঙ্টা মম মায়- 
যৈব তথ ভানমিত্যর্থঃ। তম্মান্নৈবমিত্যাদি | মায়াহত্র 
প্রতারণাশক্তিঃ । স্যাৎ কৃপাদন্তয়োমণয়েতি বিশ্ব- 

প্রকাশঃ ॥ ২ ॥ 
তথাঁচ তত্রৈব পরী ীয়বচনং | 

প্রীতস্ততোহস্য ভগবান্ দেবা.দবঃ সনান্তনঃ1 

সাক্ষাভং দর্শরামীস দোহদৃশ্টোহনেন কেনচিদিতি ॥ 
তং উপরিচরং বন্থং এতি স্বাত্ নমিতি শেষঃ। 

০স্পাীশাশাশী পাতি পপ শি তাল আপ তি ৭ আউল রি ৯ 

প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ে আপনার স্বাধীনত্ব এবং জগৎ হইতে ভিন্নত্ব 

হেতু কহিতেছেন আমি জগতের ঈশ্বর ইত্যাদি। তথাপি 

আমাকে সর্ধবভূতের গুণবিশিক্ট রূপে যে দেখিতেছ অর্থাৎ 

তদযক্ত বলিয়া যে বোধ করিতেছ আমিই এই মায়া স্ব 
করিয়াছি অর্থাৎ আশার মায়া দ্বারাই এ রূপ এতীত হুই- 
যাছে। অতএব এই প্রকার নয় ইত্যাদি । এস্থলে মায়া শব্দে 
প্রতারণাকারিণী শক্তি, মায় শব্দে কৃপ। ও দন্ত বিশ্বপ্রকাশ 
অভিধানে একর উল্লেখ আছে ॥ ২ ॥ 

এ নারা়ণীয়েও উক্ত প্রকারেই ভীক্ষের বাক্য যথা ॥ 
অর্উএব ভগবান্ ও প্রীত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ সেই রূপ 

| দর্শন করাইয়াছিলেন কিন্ত তিনিএঅন্য কাহারও দৃশ। হয়েন 
না॥।. 

“তং শব্দে উপরিচর বন্গুর প্রতি আপনার মূর্তিদর্শন 

টি এস ২১০ শা এপস 
শপ পপ পর ৬০ স্পা পপ সপ পপ পা পা সস রি ॥ ্ 

নখ 
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তগগ্রে চ বস্বাদিবাক্যং ॥ 

ন'শক্যং স তয়! রষট, মন্ম।ভির্ধব। বুহস্পতে । 

যস্য প্রসাদং কুরুতে নবৈতং দ্রউ,মহতীতি ॥ 
তদেবং শ্রুতাবপ্যদৃশ্যত্বাদয়ো রাঃ পিপহনোষ 
উক্তাঃ ॥ ১০ ॥ ৬৪ ॥ 

নৃগঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৩॥ | 
অতএব তত্র প্রকৃতানি রূপারদদীনি বিপ্রতিপদ্য।ন্যনি | 

সংপ্রতিপদ্যন্তে ॥ ১ ৰ 

নবিদ্যতে যদ্যট জম্ম কম্মবা 

এ পি 

টিভির রন টির রা স্মি পতন 

দেয়াছিলেন। ইহাই তাৎপর্য ॥ 

এ গ্রন্থেরই কিঞ্চিৎ অগ্টরেও বন্থপ্রভৃতির বাক্য ধথ|॥ ॥ 

হে বৃহম্পতে ! তৃমি এবং আমার কেহই দেই ভগবান্কে | 

দর্শন করিতে সমর্থ হই না, তিনি বহার তি ্রদনন টা ৃ 
তিনিই তাহাকে দেখিতে পান ॥ 

দেই হেতু এই প্রকার শ্রগতিতেও আবহে শব 

প্রভৃতি ধর্ম. কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ | ৰ 

অতএব. এ প্রীবিগ্রহে প্রাকৃত রূপাদির বরাক : 
| রঃ প্রতিপন্ন করিতেছি ॥ ৃ 

ৃ ৮ ক্কন্ধের ও অধ্যায়ে ৮» শ্লোকে যথা ॥ ৬ 

| ধাহার জন্ম নাই, কর্ম নাই,খনাম রূপ নাই, গুণ দো. 
| নাই।তথাপি লোকের উৎপন্তি ও বিন/শ নিমিত্ত যিনি.নিজ | 

্ ৯ 
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৪] ২২৪ যট্সন্দর্ভঃ।  [ ভগবশুসন্দর্ভঃ। 

ন নামরূপে গুণদোষ এব বা। 
তথাপি লোকাপ্যয়মংভবায় যঃ 

স্বমায়ুয়! তান্যনুক।লম্মচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥ 

. অয়মর্থথ। অবশ্থান্তরপ্রাপ্তিবিকারঃ। তত্র প্রথমে! 

বিকারে। জন্মেতি অপূর্ণসয নিজপুর্ত্যর্থ। চেষ্টা কর্ম্োতি। 
.মনোঞ্জাহস্য বস্তনো বব্যহ।রার্থ, কেন।পি শঙ্কেতিতে। 

শব্দ নামেতি | চক্ষুষ। গ্রাছো। গুণো রূপমিতি। সত্বাদি 

প্রারৃতগুণনিদানে! দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতৃধন্(বিশেষে। গুণ 

ইতি প্রকৃতিজে লোকে দৃশ্যতে ৷ যণ্য তু সর্ববদ! স্বরূপ 
স্থাত্বাৎ পুর্ণত্বাৎ মনসোহপ্যগে।চরত্বাৎ প্রকৃত্যতীতত্ব(ৎ- 

| মায়! দ্বার সময়ে সময়ে এ সকল জদ্ম।দি স্বীকার করিয়া- 
থাকেন, আহি সেই ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥ 

ইহার অর্থ এই-__ | 

অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাম বিকার। তন্মধ্যে প্রথম বিকার 
' জম্ম । অপূর্ণের স্বীয় পুরণ জন্য যে চে! তাহার নাম কর্ধ্ম। 
মনের গ্রহণীয় বস্তুর ব্যবহার নিমিত্ত কাহারও কর্তৃকযে 
সঙ্কেতিত পদ তাহাকে নাম বলে। চক্ষু দ্বারা যে গুণ গ্রহ্- 

শীয়-হ্য় হার নাম রূপ। সত্বাদি প্রাকৃত গুণের মুল কারণ 
স্বরূপ দ্রব্যের উত্কর্ধ হেতু যে ধর্ম বিশেষ তাহার নাম গুণ, 
ইহাই প্রাকৃত লোকে দৃশ্য হয়। 

পরস্ত যিনি সর্বদা স্বীয় রূপে স্থিত, পুর্ণ ও মনেরও 



. জ| 
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তানি ন বিদ্যন্ভে। তথাপি যস্তানি খচ্ছতি 'প্র!প্রে।তি 

তন্মৈ নম.ইত্যুতরল্লো কস্থেনান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ ৰ 
অতএব শ্রচ্ত্য।পি। নিক্ষলং নিজ্ঞিয়ং শান্তমিত্যাদে। |: 
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদৌচ তঙ্গিযিধ্যাপি সর্ববকর্ম্ম! 
লর্বকামঃ লর্ববগন্ধঃ সর্ববরল ইত্য।দে। বিধীয়তে 1 গুণ- 
দে।ষ ইতি. অপরমার্থত্বাদ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ। ততো 

 রূপ্দৌষস্ত সর্ববথ। ন সম্ভবত্যেবেতি ব্যজতে 1৮৫ ॥ তথাচ 
কৌন্টে ॥ 

০ শষ পম পম এপি পপ ৮». ৯ এ 5 তা সস লস 

অগেোচর এবং প্রকৃতি সম্বন্ধ রা তাহার এ সকল জন্ম 

নাই। তথাপি ধিনি এ সকল জন্ম(দিকে প্রাপ্ত হয়েন, উহাকে 
নমস্ক।র ৷ এই পর শ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ৪ ॥ 

অতএব শ্রতিদ্ব।র।ও--. 

ধিনি নিল (পুর্ণ) নিক্ক্রিম (ক্রিয়াশুন্য ) এবং শাস্ত 

ইত্যাদি প্রমাণে । তথ! যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ এবং 
অব্যয় ইত্য।দি প্রমাণে এ সকল জন্ম ফর্মাদি নিষেধ 

| করিয়াও তিনি সর্ববকর্ম্ম, সর্ববকাম, সর্ববগন্ধ এবং সর্ববরদূ 
| ইত্যাদি প্রমাণে বিধান করিতেছেন। *গুণদণষ ইতি” 

অপরমার্থত্ব অর্থ।ৎ অধর্থ্বত্ব প্রযুক্ত গুণই দোষ শ্বরূপ হয়। 
অতএব ভগবদিগ্রহে পর্ব প্রকারে প্রসিদ্ধ দোষ সম্ভব হয় 
ন1) ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৫॥ 

্ কুর্মপুরাণে যথা ॥ 

কিন সু নৌ পে তস্য. রাজি য িযো বিরান চিল রসনা সা ০০ 4০৯ 
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: ইহ. ৬ ষট্সন্দর্ভঃ ] ূ ভগবশস্দর্ভঃ। 

৯ য্দাতু খচ্ছতি নান্বযস্তদ! গুণস্য দোষত্থে নিরূপণমবিব 

ছেন তথাপি এশর্ষযাধীন পরমেশ্বরে দোষসকল কখন ব্যবহৃত 

হয় না, গুণ সকল বিরুদ্ধ হইলেও সর্ববতোভাবে পরমেশ্বরে 

উদাহরণ করিবে ॥ 

'সংযদ্ধাম ইহা *বলিতেছেন। অর্থাৎ এই পরমাত্ম(তে সমস্ত 

মনোহর বস্তু প্রবেশ করে। ইনিই সমুদয় মনে।হরকে প্রাপ্ত 

“রান, ইনিই বিরুদ্ধ সকলকে প্রাপ্ত করান | ইনি সমস্ত বেদে 

প্রকাশ পান ইত্যাদি শ্রুতিও। অতএব পর্ধব গন্ধ ইত্যাদি 
স্থলে গন্ধাদি শব্দ সৌগন্ধাদিকেই কহিয়াছে ॥ 

সম্বন্ধ হইয়াছে তখন গুণকে দে।ষ রূপ করিয়া বলিতে ইচ্ছ! 
০ 

রর 

এশ্বর্/যোগাত্তগান্ বিরুদ্ধার্থোইভিধীয়তে। 
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। 
গুণ। বিরুদ্ধা অপিতু সমাহার্য্যাশ্চ সর্দিত ইতি ॥ 
অয়মাত্মাইপহতপাপেযৃত্যাদ্যা শ্রুক্িশ্চ। ৃ 

এতং সংযদ্ধাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্ববাণি বা্মান্যভি- |. 

সংযন্তি এষ উ এব বাঁগনী এষ উএব ভাঁমনী এষ সর্বেষু | 
বেদেষু ভাতীত্যাদ্য।/চ | অতএব সর্ববগন্ধ ইত।1 দেখ গম্ধাদি 
শব্দেন লৌগন্ধ্যাদিকমেবোচ্যতে । 

ষদ্যপি ভগবান্ বিরুদ্ধার্থের অভিধেয় অর্থাৎ বাঁচ্য হইয়া 

এই আত্ম। পাপরহিত ইত্যাদি শ্রঃতিও। এই পরমাত্া 

পরস্ত অস্টমস্কন্ধীয় (পদ্যে যখন খচ্ছতি জ্রিনার সহিত 



ভগবৎসন্দর্ভঃ। ] ষট্পন্দর্ডঃ | ২২৭ | 

ক্ষিতং | শ্রগতিবিরুদ্বত্বাৎ । পরমার্থত্বেনৈব প্রতিপাদ- | 
রিষ্যম।ণত্ব/চ্চ ॥ ৬) 

নম্বেকত্র তেযাং জন্মাদীনাং ভাবাভাবয়েবিরোধঃ ইত্যা- 
শঙ্ক্য তদবিরোধে হেতুমাহ স্বমায়য়েতি। অন্যথাহন্ুপপত্তি- 

প্রমিত৷ দুস্তর্ক। স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতৃঃ। তত এবচ 
স্বরূপভূতত্বেন তেভাঃ প্রাকৃতেভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ। 
তান্যপি ন বিদ্যস্ত ইতি বন্ত,ং শক্যত ইতি ভাবঃ॥ 

যথ! শঙ্করশারীরকে সমাকর্ষাদিত্যত্র নমরূপব্যাকুত- 
মে সপ) পতি শপে আপিল পা সপ 

করেন নাই। যে হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ। তথা পরমার্থন র্গেই 
প্রতিপন্ন করিবেন ॥ ৬ ॥ 

অহে ! এই বস্তরতে সেই জন্মদির ভাব ও অষ্ভাব বিরুদ্ধ, 
এই আশঙ্কা করিয়া সেই জন্ম'দির অবিরোধে হেতু কহিতে- 
ছেন। দম্বমায়য়ে অর্থাত স্বীয় মায়া দ্বার । তাহ! না হইলে 
অভাবের প্রমাণ রূপা ছুস্তর্কা শ্বরূপশক্তিই তাহাতে কারণ। 

অতএব স্বরূপ ভূতত্ব প্রবুক্তই দেই নকল প্রাকৃত জন্মাদি 
হইতে ভগবান্ বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন হইয়াছেন। সেই জন্ম দি 

উহাতে বিদ্যমান নাই ইহাই বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হুইয়াছ্ি। 
| যথা শঙ্করশারীরকে ব্রহ্মসুত্রের প্রথম পাদের ধর্থ অধ্যায়ের 

“সম কর্ধাৎ” এই ১৬ সুত্রে অর্থাৎ পরমাত্ম বাচী শব্দ সকল 
অন্যত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এস্থলে নাম 

| বিকার বিশিষ্ট বস্তু বিষগ্ন সং শব্দ প্রয়ই প্রসিদ্ধ, যে হেতু 

্ ছি 
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- ই২৮ যট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবত্সন্দর্ভঃ। 

বন্ভবিষয়ঃ সচ্ছন্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্বযাকরণ!- 
ভাবাপেন্বয়৷ প্রগ্ুৎপঞ্ডেঃ সদেব ব্রহ্ম শ্রুতাবসদ্ত্যুপ 

চর্য্যত ইত্যুক্তং ভখৈব জেয়ং ॥ ৭ ॥ 
অত এব শ্রীবিষুপুরাণে ॥ 

গুণ।ংস্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত ইতু[ক্ত1 পুনর।হ সমস্ত- | 
কল্যাণগুণাত্মকোহীতি । তথ।। 

“ানশক্িবলৈশ্বর্ষ/বীর্ধ্যতেজাংসাশেষতঃ | 
ভগবচ্ছব্দব(চ্যানি বিনা হেষৈগণ|দিভিরিতি ॥৮ ॥ 
পাদ্মেত্তরখণ্ডে চ ॥ 

উহা! ব্যাকরণের অভান অপেক্ষায় পুর্বেবে উৎপন্ন হইয়াছে। 

সহই ব্রন্ধ এই শ্রতিপ্রমাণে অল উপচারমাত্র, ইহাই উক্ত 
হইয়াছে । তদ্রপ ভগবানে জন্ম কর্মমাদি বিরুদ্ধ ভাব সকল 
জ]নিতে হইবে ॥ ৭ ॥ 

অতএব শ্রীবিষুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥ 
ছেমুনে! ভগবান্ গুণ ও দোষ মকলকে অতিক্রম করি- 

কাছেন ইহা কছিয়! পুনরায় কছিয়াছেন, সেই ভগবান্ সমস্ত 

কল্যাপগুণম্বরূপ। তথ। হে গুণাদি দ্যতিরেকে অশেষ 
জান, শক্তি, বল, এ্রশ্বর্ষা, বীর্ধ্য ও তেজ এই ছগ্ষটী ভগবৎ 
শব্দের বাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ বলিলে এই. ছয় ব্ধদ্প 
ব্যক্তিকে বুঝ।য় ॥ ৮ ॥ | 

পদ্মপুরাণের ০০ ॥ 
1 .. 
চা রিনি ॥ 



ঃ রি 
৮ রি /. একট 

ভগব€সন্দর্ডঃ | ] .. ষট্সন্দর্ভঃ | | ২২৯ 

যোহসে। মিগুণ ইত্যাক্তঃ শাস্ত্েমু জগণীশ্বরঃ | 

প্রারতৈহেয়িলংযুকৈগুগৈচনহমুাতে ইতি ॥ 
নচ স্বমায়েত্যন্যথার্থং মন্তব্যং | 

সরূপভূতঘ। নিতাশক্া মায়াখায়। যুতঃ | 
অতো মায়ামঘ়ং বিষণ প্রবদ্তি সনাতনমিতি শ্রুত্তেঃ | 

আত্মা! তদিচ্ছ! স্যাদিতি মহাঁসংহিতাতঃ। 

ভ্রিগুণাতিকি জ্ঞানঞ্চ বিষুশক্তিস্তণৈব চ। 
মায়াশব্দেন ভণ্যস্তে শব্তত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহো- 

দধেঃ | 
৮৮৮০৮০০০ 

শাস্ত্রে যে এই জগদীশ্বর নিগুণ বলিয়। উক্ত হইয়াছেন, 
তাহ! এস্ছলে হেয়সংযুক্ত প্রাকৃত গুণসমূছে বিরহিত বলিয়! 
কথি তয় ॥ 

অপর পস্বমায়যা” স্বীয় মায়! দ্বার! ইহার অন্য প্রকার 
অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি বাঁচক অর্থ মনে করিও না। যে হেতু 
শ্রগৃতিতে বলিয়াছেন ॥ 

_ জগদীশ্বর যে হেতু মাঘানাম্ী স্বরূপভূতা, নিত্যশক্তি-. | 
যুক্ত, এই কারণে পশ্ডিতগণ বিষুুকে মায়াময় বলিয়া! বর্ণন 
করি।ছেন ॥ 

মহানংহিতাতেও আত্মম।য়। শব্দে তাহার ( জগদীশ্বরের ) 
ইচ্ছাকহিয়াছেন ॥ া 

শকামহোদধিগ্রান্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥ 

% ২ (এ 
৯ সাগর ০০ 

সপন পসপরচর যেনা 

শে - ই ওপার 



২৩০ যট্সন্দর্ডঃ। [ ভগবৎসব্দর্ডঃ। 

মায়! বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টে। মায়! স্যাচ্ছা ম্বরীবুদ্ধ্যো- 
রিতি ত্রিকাশেষাৎ 0.৯ 
বিশুদ্ধবিজ্ঞ(ঘনং শ্বসংস্থয়! 

সমগুসর্ব্বার্থমমোঘ বাঞ্ছি ৭ । 
স্বতেজস1 নিত্যনিরভ্তমায়া- 

গুণপ্রবাহং ভগবস্তমীমহি | 

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ । স্বস্থখনিভৃতেত্যাদি বক্ত.- 

শব্দতত্বার্থবেন্ত পণ্ডিতগণ মাঁয়াশব্দে ত্রিগুণাত্িকা, জ্ঞান 

এবং বিষ্ক্তি এই তিনকে বলিয়াথাকেন ॥ | 
1]. নির্ধন্ট গ্রন্থে মায়াশব্দে বয়ুন ও জ্ঞান এবং ত্রিকাগ্ডশেষ 

অভিধানে মায়াশব্দে শাম্বরী ও বুদ্ধিকে কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥ 

১০ স্কন্ধে ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে 

. প্রীনারদ কহিলেন হে ভগবন ! আপনি কেবল জ্ঞানের 

এক ু র্তি, পরমানন্ন স্বরূপ, স্বীয় সমক্ স্থিতিদ্বারা সম্যক্ 

প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার 'বাঞ্ছিত 

অমোঘ, কিন্ত নিজ তেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে 
' নিত্যনিবৃত্ত হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশঘ্র এশ্বধ্যশালী | 

-আমি আপনকার শরণ গ্রহণ করি ॥ 
| স্্ীনারদ্ধের এই বাক্য হেতু । তথ! দ্বাদশ স্কন্ধের ১২. 
অধ্যায়ে ৫২ শ্লেকের ভর্থাৎ ॥ 

দম্বন্থথ নিভৃত চেতান্তঘবযদস্তন্যভাবে। ্ 

ভিরিত্রি 

ৃ 

পিউ. - তি ৭ ও ৪ এ 2,3:8578 2 ০০০ ু 



০ সপ হু শত, শত শাশ্িশিশ ই এ ২" শী শপ শপ | শি টা শত শি এ শর 
শি । স্পট তত শশা শা লু দশ 

ভগবৎলন্দর্ভঃ | | পু যট্সন্দর্ডঃ ] 
২5 রা 

হর্দবিরোধাচ্চ। ততঃ সর্বথা চিচ্ছক্ত্েত্যর্থঃ | অতঃ 
স্বামিভিরপি যোগমায়াশব্দেন চিচ্ছক্তিরবযাখ্যাতা ॥ ১০ ॥ 
ননু প্রাপ্মোতীত্যুক্তে কাদ।চিৎকত্মপ্যবগম্যণ্তে । তত্র 
অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্পে।তি কদ[চিদপি ন তাজভী- 
ত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তিপ্রকাশিতত্বপ্য চ মিথে! হেতুহেতু- 
মতা জ্বেযু। ॥ ১১ ॥ 

০ পপ পপ পপ পপ পবা 

 প্যজিতরুচিরনীলারুষ্টপারস্তদীয়ং । 
ব্যতনুত রূপয়া যন্তত্বদীপং পুরাণং 

তমখিলরূজিনত্ং ব্যাসসুনুং নতোহস্মি 
প্লে(কার্থ। স্বীয় সুখে পূর্ণচিত্ত, অনযভাব-বর্জিত, ভগবান্ 

অজিতের রুচির লীলা আকৃষ্টান্তঃকরণ যে খধি' এই তর্তব-] 
দীপ পুরাঁণনংহিতা ব্যক্ত করিয়া,ছন, দেই অখিল পাঁপনাশক | 
ব্যাসপুজ্র শুকদেবকে নমক্কার করি ॥ | 1 

এই গ্লোকে বক্তার হৃদয়ের বিরোধ হেতু, সর্বব যে | 
1 মায়াশব্দে চিৎ শক্তি জানিতে হইবে । অতএব শ্ীধর স্বামীও | 

সায়াশব্দে চিৎ শল্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥. ূ 

আহে! প্রাপ্ত হন এই কথা বলিলে“কখন প্রাপ্ত হন” এই : 
অর্থ বোধ করায়, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, অন্ুকাল অর্থাৎ 
নিত্যই প্রাপ্ত হন, কখন ত্যাগ করেন ন1। স্বরূপশক্তি প্রকা- | 
শিতত্বে পরস্পর হেতু হেতুমন্তাব অর্থাৎ কার্ধ্য কারণ গাহি 
জ।নিতে হুইবে ॥ ১১ ॥ 1 

্ ূ রা রি 
[৫১] 



২৩২. যট্সন্দর্তং।. [ ভগবঞলন্দর্ড$.. 

|. নম্থু কথং জন্মকর্্মপোনিত্যত্বং | তে হি ক্রিয়ে ক্রিয়াদ্বথ 
.. প্রতি নিজাংশমপ্যারভ্তপরিনমপ্তিভ্যামেব সিধ্যতীতি 

£ত্ত বিন! স্থরূপহান্যাপত্তিঃ নৈষ দোষ: । ভ্ীগবতি অদৈ- | 

'বাকরোনভ্তাৎ প্রকাশানস্ত্য।ৎ জন্ম কর্মলক্ষণলীলা নন্ত্য।ৎ 

অনস্তপ্রপঞ্চানস্তবৈকুগততত্রল্লীলাপরিকর।পাং ব্যক্তি- 
প্রকাশযোরানন্ত্যাচ্চ ॥ ১২ ॥ 

অতএব সত্যোরপি তত্দাক।রপ্রকাশগতয়োস্তদ। রস্ত- 

সমাপ্ত্যোরেক ভ্রৈকত্র তে জন্মকন্মরণোরংশ! যাব সমা- 
প্যস্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রানাত্রাপ্যারন্ধ! 

আহে! জন্ম ও কর্শের বিত্যত্ব কি প্রকারে হইল?। এ 

জন্ম কর্ম রূপ ক্রিয়া। ক্রিয়ত্বের প্রতি নিজাংশই আর্ত 
পরিসমা্ডি ঘবার।ই সিদ্ধ হয়। এ আরম্ভ সমাপ্তি বাতিরেকে 
স্বরূপ হাঁনির যে আপত্তি হইয়াথাকে তাহ! শ্রীভগবানে দোষ 

| হয় না, যে হেতু সকল কালেই তাহার আক।র অনস্ত, প্রকাশ 

অন্স্ত ও জন্ম কর্্ম-রূপ লীলাও অনন্ত । তথ! অনন্ত ব্রহ্মা্ড 

ও আনন্ত বৈকুণ্ঠগত দেই সেই লীলার পরিকর মকলে আকার | 
| গ প্রকাশ অনভ্ত ॥ ১২৪ 

ফেহেছু সেই দেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ ও | 
| পরিসসমাপ্ডি-ক্রিয়াদ্য়ের এক একটী স্থানে সেই সেই জন্ম 

1 ও কর্মের আংশলকল যাৰ সমাপ্ত হয় বা সমাগু না হয়, 
ভাব কালের মধ্যেই জন্যানা স্থানে জন্মকর্ম।দির আস্ত 



[. ভগধৎসপর্ভঃ |]. ঘট্পনর্ভঃ। ২৩১ 

ভবস্তীত্যেবং জ্রীতগবতি ৪৯১০৪ এব তে জন্ম 
কর্মণী বর্তেতে। ' 
তত্র তে কচিৎ কিঞ্চিৎ বিলক্ষণতবনারভ্যেতে টি | 

রূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ং বিশেষণভেদ।ৎ বিশেষণৈক্যাচ্চ। | 
এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক পৃথক ক্রিয়াম্পদং | 
তবতীতি চিত্রং বট্টততদেকেন পুষে পরতিপা- ' 
রা ॥ ১৩ | 

তঃ ক্রিয়াভেদাৎ ততংঞজিযাস্বকের প্রকাশভেদেম্বতি- | 
গম্যতে। তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলাক্রম |. 

হইয়াথাকে। এই প্রকার জন্ম কর্্া্দির বিচ্ছেদের অভাব |! 
প্রযুক্ত শ্রীভগবানে জন্ম কর্ম নিত্যই বর্তমান আছে। যাহা |! 
হউক উহীতে বিশেষণের, ভেদ ও বিশেষণের এক্যপ্রযুক্ত |. 
এঁ ছুই জন্ম কর্ম কোন স্থানে কিঞ্চিৎ ধিলক্ষণ রূপে ও | 
(কোথাও এক পে আরম্ত হয়) ইহা। জানিতে হুইবে ॥ : 
|. স্ততঙ একমাত্র আকার প্রকাশতেদ পৃথক্ পৃথক্, ক্রিদ়্ার |. 

“চিত্রং ৰতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথকৃ।. | 
 গৃহেষু দ্বাউপাহত্রং স্তিয় এক উদ্দাবহৎ» ॥ 

এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ | 
অতএব ক্রিয়াভেদ শ্রযুক্ত সেই সেই ক্রিগাস্বরূপ শ্রকাশ- | 

ভেদ সকলে অভিমান ভেদ বোধ ছইতেছে, এ কপ হইলে ৃ  
এক এক স্থানে লীলার ক্রমজন্য রসের উদ্বোধ ও.জন্মিল ষঈ "| 

- ৮ সপ 

২ 
- 

৪ ৃ 

্ ০০৩ 
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জনিত রসোদ্োধশ্চ জায়তে ॥ 

নন্থু কখং তে এব জন্মকর্মণী বর্তেতে ইত্যুক্তং পৃগারবধ- 
ত্বাদন্যে এবেতি। উচ।তে। কালভেদেনোদিতানামপি 

সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বং? যথা শঙ্করশারীরকে। ঘির্গে। 

শব্দোহ্য়মুচ্চরিতো নতু ছে গোশন্দাবিতি গ্রতীতিনিরীতং 
শব্দৈকত্বং তথৈব দ্বিঃ পাঁকঃ কৃতেইনেন নতু দিধাপাঁকঃ 

কৃতোহনেমেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি । ততো জন্মকন্মণো- 

অহে! যদি এরূপ বল কি প্রকারে সেই জন্ম কর্ম বর্ত- 
ম।ন আছে এই কথা উক্ত হইল, পৃথক আরম্ত প্রযুক্ত সেই 
সকল জন্ম ও কর্ম ভিন্ন হইবে ?। উত্তর । কালভেদে প্রকা- 
শিত হইলেও সমান রূপ ক্রিয়া সকলের একত্ব আছে ॥ 

| যথ! শঙ্করশারীরক ভাষ্যে ॥ 

থে স্থানে ছুইটী গো উচ্চারণ করিতে হইবে সে স্থানে 
দ্বিগো এই কথা বপিয়াছেন “ছে! গাবৌ” এ কথা ধলেন 
'নাই, কারণ দ্বি বলিলেই দ্বিত্ববিশিষ্টে প্রতীতি হুইইাথাকে, | 
অতএব এন্ছলে শব্দের একত্বেই দ্বত্ব প্রতীতি হইল। সেই 
কক যে স্থানে ছুই পাক বলিতে হুইবে সে স্থানেতেও দ্বিপাক 
(এই শব্দ প্রয়োগ হুইয়াছে «ঘ্বে। পাকৌ” এরূপ শব্দ প্রয়োগ 

(হয় নাই, কারণ এস্থলে দ্বিশব্দেও দ্বিপ্রকাঁর অর্থকে গরতিপা- | 
দন করে, হৃতরাং এই রূপে জন্ম কর্ম অনেকধা হইলেও | 

রঃ রা 
নি 2৯ 5 পোজ ০" ০215-82-88 টি 

সতত ছি 



রপি নিত্যত। যুক্তৈব ॥ ১৪ ॥ 
অতএবাগমাদাবপি এগ রানা, যুক্তং। ] 
তথ! চোক্তং মাধ্বভাষ্যে পরমাত্মসন্বদ্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ |. 

ত্রিবিক্রমাদিন্বপুযুপহার্য্যত্বং যুজ্যত ইতি । অনুমতং চৈত- | 
চ্ছ ত্যা।। যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যনয়ৈব | উপসংহার্য্যত্ব- 
মুপাসনাযামুপাদেযত্বমিত্যর্থঃ। তত্র তস্য জম্মনঃ প্রাকৃতাৎ 

প্রতীতি সাপেক্ষ তাহারও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪ | 
অতএব পুর্বে যে লীলা! হইয়াগিয়াছে আমাদিগকেও 

তাহার ষে উপাসনা বিধান করিয়াছেন তাহারও নিত্যত্ব যুক্ত |. 
হইল॥ , মি 

এই রূপ মাধ্বভাষ্যেও কথিত হইয়াছে ॥ . | 
পরমাত্বার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টত্ব রূপে নিত্যত্ব প্রযুক্ত | 

রিবিক্রম প্রভৃতিতেও উপসহহাধ্্যত্ব উপযুক্ত হয়। যে হেতু, | 
যাহ! হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা! হইবে এই শ্রুতি |. 
দ্বারা জন্ম কর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। উপসংহার্যযত্ব | 
এই শব্দের অর্থ উপাসনাবিষয়ে উপাদেয়ত্ব ॥ 

যাহা হউক, তন্মধ্যে (জন্ম কর্মের মধ্যে ) সেই জন্মের |: 
রে জন্ম হইতে বিতিন্নত্ব অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মের অনুক- : 

দারা আবির্ভাব মাত্র এবং কোথাও বা সেই সেই জগ্গেক্স | 
রে দ্বারা ভগবানের জন্মের বিলক্ষণত্ব জানিতে 'হুইবে, 



২৬৬ - বট্সদ্দর্ভঃ প্র তগবগসনর্ভঃ। 

তশ্মার্থিলক্ষণত্বং ... গ্রারুতজন্মান্থকরণেনাবি9ভাবমাত্রত্বং 

|]  ক্ষচিত্তদননুকরণেন বা অজায়মানে। বহুধা বিজায়তে 

ইতি শ্াতেঃ ॥ ১৫ ॥. ্ 
তদযথা | 

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষুণঃ সর্ববগুহাশয়ত | 

আবিরাসীদবথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্ষলঃ ॥ ইতি ॥ 
"তথাচ ॥ 

সত্যং বিধাতুং নিজভূত্যভাষিতং 

ব্যাপ্ডিঞ্চ ভূতে খিলেষু চাজ্বনঃ | 

. অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ 

 ষে হেতু শ্রর্ততিতে বলিফাছেন, পরমাত্ম! জন্ম গ্রহণ না করিয়া 
বহু প্রকারে জন্মিয়াথাকেন | ১৫ ॥ ৯. 
:- উক্ত বিষয় ১০ ক্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥ 
". পূর্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় দেব 
র রূপিণী মিনি সর্ববাস্তর্ধামী ভগবান্ হরি এরূপে আবিতুর্ তি 

-পিস্সপীসি 

 উল্িবিত প্রকারই ৭ স্কন্ষের ৮ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যধ। ॥ 
অনন্তর ভগবান্ আপনার ভূত্য প্রহলদ “দেখা যাইতেছে” 

এই যাহা! বলিলেন তাহা এবং আপনি যে সমস্ত' পদার্থে 
ব্যাপিম্বা আছেন তাহাও সত্য করিবার নিমিত্ত দৈত্যঘাতক | 
ঘো'ররূপ ধারণপুর্ববক সভার মধ্যে সেই স্তম্তেতেই দৃষ্ট হুই- 
/ ! লেন, তাহার এ রূপ ম্বগাকারও নয়, মনুষ্যাকারও নয়, হৃতরাং | 

চি 



৪. “এপ ভব 70001 
1 ভগবৎসন্দর্ডঃ | ] 1. যট্সন্দর্ভঃ | ২৩৭ . 

স্তম্তে সভায়াং ন মুগং ন মানুষমিতি ॥ ১৬॥ 
কর্দমং বার্য্যমাপন্ন ইত্যন্ত্র প্রীকপিলদেবাবতারশ্রসঙ্গে |: 
ইপি কর্দমস্য ভক্তিসামর্থ।বশীভূত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ং। |. 
বীর্য্যশব্বন্যাসস্ত প্রপিদ্ধং পুক্রত্বমপি প্লিষং ভবতীতেরস |. 
মর্থঃ | তথ কর্্দণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূুপানন্দবিলাসমান্রত্বং | |. 

তদযথা লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যমিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্ব | 

] অতিশয় অদ্ভূত ॥ ১৬ ॥ 

অপর ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্য।য়ের ৬ শ্লোকে কহিয়াছেন ॥ 
“তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসুদনঃ | 

কা্দমং বীর্ধ্যমাপন্ন। জঙ্ঞেইমিরিব দারুণি” | 

শ্লোকার্থ। দেবহুতির এরূপ আরাধনায় বহুতর কাল 
অতিক্রান্ত হইল, কান্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যামু 
ভগবান্ মধুসূদন কর্দমের বীর্ধ্য আশ্রয় করিয়া রে | 

গর্তে জম্ম গ্রহণ করিলেন ॥ 

এস্থলে কপিলদেবের অবতার প্রসগ্গেতেও কর্দমের ভক্তি- 
সামর্ধ্যে বশীভূত হইয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত। বীর্ধ্য 
শব্দ ন্যাস, প্রসিদ্ধ পুজ বাঁচক হইলেও গ্্িষ্টার্থ হয় ইহাই 
তাৎপর্য | উক্ত প্রকার কর্মের বৈলক্ষণ্য স্বরূপানন্দের ৪ ূ 
বিলাস মাত্র ॥ ] 

এই বিষয়ের প্রমাণ ্রন্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
রর টু 
৬ সপ বত এখান ি। টি উই 



ডঃ 

২৩৮  যট্সন্দর্ভঃ। [ ভগ্বৎশন্দর্ভঃ। 

বাদ্দিভিঃ। যথা লোকে মতদ্য স্বখোদ্রেকাদেব নৃত্যাদি 
লীল! নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া! এবমেবেশ্বরস্য ॥ ১৭ ॥ 
নারা়ণসংহিতায়াঞ্চ ॥ 

স্যফ্ট্যার্দেকং হরিরনব পরয়োজনমপেক্ষ্য তু । 
_. কুরুতে কেবলানন্দীদঘথা মত্তস্য নর্ভনং 

_ পুর্ণানন্দস্য. তদ্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ। 
মুক্তা অপ্যাগুকামা? স্্যঃ কিমুতাদ্যাখিলাত্বন ইতি । 

পাদে ৩৪ সুত্রে? 
... পলোকবত্ু, লীলাকৈবল্যং” ॥ 

_ তত্ববাদিগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সংসার মধ্যে 
মত্ত ব্যক্তির যেমন নৃত্যাদি লীল। স্থুখের আতিশষ্য বশতই 
হ্ইফ়াঁথাকে প্রয়োজন অপেক্ষা করে ন।, এই প্রকারই পরমে- 
শ্বরের জানিতে হইবে অর্থাৎ ভীহার লীলার .কোন প্রকার | 
প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই ॥ ১৭ ॥ 
ক নারায়ণসংহিতাতেও ॥ 

হরি প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেবল আনন্দ প্রযুক্ত 

স্থঙ্্যাদদি কার্য্য করেন যেমন মভব্যক্তির নর্তন তন্রপ ॥ 
অপর সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের স্যষ্টিবিষয়ে 

প্রয়োজন বুদ্ধি কেন হুইবে ? যাহারা মুক্ত তাহারাও যখন পূর্ণ- 
কাম ছইযাথ।কেন, তখন অখিলাত্ম। ভগবানের পূর্ণকা মত্ব হইবে 



নার ক 
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সপ পপ পপ পলাশ পাোশিপিশিশসপাপপাশপসদ 

নলেহজাতেনজল মঞ্চরিতব্যং 1 স্ব্ূপান- | 
ন্দোদ্রেকেণ স্বপ্রয়োজনমননুসন্ধ।য়ৈব' লীলায়ত, ইতোভ- 
দংশেনৈব স্বীকারাহ ॥ ১৮॥ | 

উচ্ছাস প্রশ্ব।সদৃক্টান্তত্বেহপি ্সুণ্ত্যাদৌ সিরা? 
তাহ। তন্মাৎ স্বরূপানন্দন্বাভাবিক্যেব তল্লীল। । শ্র্তিশ্চ 
দেবসৈরম স্বভাবে।হয়মাপ্তকামস্য ক! স্পহেতি। জর 

গতম দিগতল্ স্ব ্কস বীক্ষণাঁি- 
রি ৬ ৮টি ও সপ ৩ সস পাননি 

আশ্চর্য কি ?। 

প্রতএব উম্মন্তের মহিত দৃষ্টান্ত দ্বার! পরমেশ্বরের অনর্ক- 
জ্বত্ের গ্রহণ হয়নাই । তিনি স্বরূপানন্দের আতিশধ্যবশতই 

্বীয় প্রয়োজনের অনুপন্ধান না করিয়াই লীল। করিয়াধাকেন। 

এই স্থন্ট্যাদি লীল। অংশ দ্বার! স্বীকার করিতে হুইবে 1 ১৮॥ 

কেননা স্থুযুপ্তাদিতে উচ্ছ।স ও প্রশাসন দৃষ্টান্তেও উল্লি-: 

খিত দোষ আপতিত হুয়। অতএব €দই লীলা! স্বরূপানন্দের 
স্বাভাবিকীই জ।নিতে হইবে 1 

শ্রুতি গ্রামাণেও যথা ॥ 
পূর্ণকাঁম দেবের এই স্বভাব) তীহার স্প্হাকিঃ অর্থা, 

কোন বিষয়েই স্পৃছ। নাই ॥ . 
এস্থলে প্রাকৃত স্যই্যাদি গত সাক্ষাৎ ভগবানের চে 

স্বরূপ দর্শনাদি কর্ধের, বস্ততঃ তথাবিধস্বে অর্থাৎ অপ্রাকতত্বে 
নৈকুষ।দি গত দর্শনাদি কর্টের কৈসৃত্যন্যায় উপস্থিত হলে 

নাথ 
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কর্্দণে! বস্ততস্তখ।বিধত্বে বৈকুণ্টাদিগতস্য .কেমুত্যমেবা- 
পতিতং ॥ ১৯ ॥ | 
যথোক্তং নাগপত্বীতিঃ ॥ 

অব্যারৃতবিহারাঘ়েতি। 

অতএব প্রীশুকাদীন।মপি তলীলাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃতি- 

যু'জ্যতে | অতশ্চ ॥ 

হইল অর্থাৎ যখন প্রাকৃত স্ৃষ্টযাদিতেই দর্শনাদি কর্মী করেন 

বৈকুষ্টে যে করিবেন না ইহার কথা কি? অবশ্যই করি- 
বেন ॥ ১৯ ॥ 

১০৭ স্বন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে। 

নাগপত্বীগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যখ।॥ 
«অবাকৃতবিহারায় সর্বববাাাকৃত সিদ্ধয়ে । 

... হৃধীকেশ নমস্তভ্যং মুনয়ে মৌনশীলিনে” ॥ 
_. তাৎপর্ধ্য | হে ভগবন্। আপনার মহিম1 অতর্ক্য, আপনি | 

| সর্ব্ব কার্ষেযাৎপত্তি প্রকাশের হেতু, একারণ উপলক্ষণযোগ্য। 
1 ছে ইন্দ্রিয়প্রবর্তক! আপনি মুনি অর্থাৎ আত্মরাম এবং 

মৌনশীল অর্থাৎ আত্ম।রামত্ব স্বগাব আপনাকে নমস্কার ॥ 
অতএব শ্রীশুকদেবপ্রভৃতিরও সেই সেই লীলা শ্রবণে 

অনুরাগবপতঃ যে প্রবৃত্তি ইহাই উপযুক্ত ॥ 
রর এই কারণে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫ প্লোকে বর্ণিত হইহ | 

ূ খাছে। যথা ॥ | 
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এবং জগ্মানি কর্ণমাণি হকর্তরজনস্য চ। 
বর্ণয়তি শ্্ কবধষে! বেদগুহানি হৃতপতে | 
ইত্যত্র জগ্মগুহাধ্যায়পদ্যেইপেবমেব ব্যাখ্যেয়ং | 

|. ধত্রেমে সদসন্রূপে ইত্য।দিভ্যামব্যবহিতপ্রাচীনপদ্য।ভ্যাং 

এই প্রকার জীবের তুল্য ভগবানের জন্ম এবং কর্মাদি 

কল্পিত হইলেও জীব পপেক্ষ। তাহার অনেক বিশেষ আছে, 

তিনি অবলীল৷ ক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলগ্ করিতে- 

ছেন এবং অন্তর্ধ।মি পে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আছেন, 

তথ। ইন্ড্রিয় ষডবর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, অথচ ক্ষিছু- 

| তেই লিপ্ত নহেন, ঘে হেতু স্বাধীন এবং ইন্ড্রিয়ফড বর্গের 
| লিয়স্ত। ॥ | 

এস্থালে জন্মগুহ অধ্যায় শ্লেকেও এই প্রকারই ব্যাথ্য! 
কঙ্গিতেছেন ॥ | 

১ স্কঙ্ধের ৩ অধ্যায় ৩৩। ৩৪ শ্লোকদয় যথা! ॥ 

শযন্রেষে সদসদ্রণে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্থিদ! 

অবিদ্যঘাতুনি কৃতে ইতি ঘন্ব ্ষদর্শনং |! 
যদ্যেষেপরত। দেবী মায়! বৈশারদী মতিঃ 
সম্প্ম এবেতি বিছুর্মছি্সি স্থে মহীয়তে” ॥ 

তাৎপর্য্য। সং অপশ অর্থ।ত স্ুলসুন্ষম ছুই দেহ অবিষ্য। 
পকর্তৃক আত্মাতে কল্লিত হইয়াছে, ইহ।র। যখন স্ব স্ব স্বরূপের 

| ল্য জ্ঞান দ্বার! গ্রতিপিদ্ধ অর্থাৎ নিথ্যা বলিয়া অবধাপসিত 
৮ রি 
রি ছু 

রি - 

হু 

৪ 

৮ 

হ 
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যথা “ম্বরূপসমাগজ্ঞানেনৈব কৃতস্যাবিদ্য।কৃতাতা। ধ্যাস 
সদসদ্রাপনিষেধস্য হেতোব্রক্বাদর্শনং ভবতি 1. যথ।চ 

মায়োপর তাঁবেব দ্দরূপসংপন্ভির্ভবতীত্যক্তং ॥ ২০ ॥ 

. এবম্ক কবয় আত্মারাম! হৃৎপতেঃ পরমাত্বণে। 
পাস প 

| হইবে, তখন সেই জীব ব্রদ্ম স্বরূপই হইবেন, সেই ব্রন্মের 
অর্নয আকার নই, জ্ঞ।নই ভাহার একমাত্র স্বরূপ ॥ 

সংসারচক্রে ক্রীড়াকারিণী এশ্বরী যায়! দেবী যদি 
| বিদ্য/রপে পরিণত হইয়। সুপ এবং সুন্ধন রূপ জীবোপাধি 
ছঙধ করত স্বয়ং যদি নিরিন্ধন অগ্নির নায় উপশম প্রাপ্ত হন, 
তাহা হইলে ব্রহ্গস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তত্বজ্ঞেরা এই রূপ বোধ 
করেন। ততপরেই জীব পরমানন্ন স্বরূপে স্বীয় মহিমায় 
বিরাজম।ন হইতে থ।কেন ॥ 

এই অব্যবহিত প্রাচীন শ্রে।কদ্ধয় দ্বার! যথা স্বরূপের 

সম্যক জ্ঞানদ্বারাই কৃতের অর্পাৎ জবিদ্যাকৃত আক্মায় যে 
আরে!প সৎ অসৎ (স্থুপ সূন্ষন ) রূপে তাহার নিমেধ হেতৃই 
ব্রহ্ম দর্শন হয়| যেহেতু মায়র উপরঠি হইলেই স্বরূপ 

[ লম্পত্তি হইয়! থাকে ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ 
এই প্রকারই কবিগণ অর্থাৎ আত্মারাম সকল হৃৎপতি 

| পরমাতব।র জন্ম ও কর্মী কল বর্ণন করেন। অর্থাৎ স্থূল 
| সুক্ষের প্রতিষেধে অবিদ্য/র উপরতি হওয়াতে জন্ম কর্ণের 



জী 

ভগবৎলন্দর্তঃ। ]  'ষট্সন্র্ডঃ | ২৪৮] 

 জন্মানি কর্মাণি চ ব্ণগরস্তি । তন্তৎ প্রতিষেধে তদুপরতো। ] 

চৈব সত্যাং তজ্জম্মকর্্ানুভবসম্পভী ভবত ইত্যর্থঃ।-| 
সম্পন্তিরত্রে সাক্ষাদ্দর্শনং ৷ তস্মাৎ স্বরূপানন্নাতিশয়িত- | 
ভগবদনন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতি ভাবঃ ॥ 

অতএব গ্রাকৃতবৈলক্ষণাঁদ কর্ত,রজনপ্যেতুযুক্তং 1. 
অতএব বেদগুহা।নাপি তাশীতি ॥ ২১ ॥ 

তখ!। অক্রুরস্তূতো। ত্বয়োদিত ইত্যাদিছ্য়ংটীকা মা 

অন্ুভবরূপ সম্পন্তি হয। সম্পন্তিশব্দের অর্থ সান্মাৎ দর্শন। 

| এই ছেতু জন্মও কর্ম সকল স্বরূপানন্দ।তিশয় ভগবানের 
আনন্দবিলান মাত্র অতএব প্রাকৃত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অকর্তার 

ও অজনের ইহাই উক্ত হুইয়াছে। এই কারণেই সেই জম্ম 
1 ও কর্ম কল বেদগুছা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ 

এই প্রকার ১০ স্কন্ধের ৪৮ অধ্য।য়ে ১৬ হ্গাকে অক্রু 

রের স্তব যথা ॥ ূ 
এতুয়োদিতোহয়ং জগতে | হিতাঁয় 
যদ। যদ। বেদপথঃ পুরাগণঃ । 

বধ্যেত পাষগুপখৈরসন্তি- 
স্তদ। ভব।ন্ সত্বগুণং বিভণ্তি” ॥ 

সত্বংবিভোহদ্য বহ্থদেবগুছেইবতীর্ণঃ 
 স্বংশেন ভারমপনেতুমিহ!লি ভূমেঃ। 



সক 

। মর | 
২৪৪. যট্লন্দর্ভঃ |; [ তগবৎলঙ্গর্ডঃ। 

মেবেখমুখাপিতং। নন্ু ভর্থিি মমাবতা বাস্তচ্চরিত।নি 

চ গুক্তিরজতবদবিদ্যাকল্িতান্যেষ কিং নথি নহি ইনু 
পপ, সস ০.০ 

অক্ষৌহিণীশতবধেন স্থুরেতরাংশ- 
রাঁজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশে! বিতশ্থন্ ॥ 

 শ্লেক ঘয়ের অর্থ। পরম্ত যদিও আপনকার বন্ধ ও মোক 

কল্পিত মাত্র, তথাচ আপনকার অবতার ও মে সকলের চরিত্র 

বলিতে পারি না, সে দমকল আপনার লীলামাজ্ম ফলত: 
আপনি জগতের হিতার্থ যে পুরাণ বেদপথ প্রকাশ করিয়া- 

' ছেন, তাহ! যখন যখন পাঁষগুপথবত্তাীঁ অলজ্জন কর্তৃক বাধিত 
হয়, তখনই আপনি সত্ব গুণ ধারণ করিয়াণাকেন ॥ 
দেই আপনি অস্থব।ংশোতপন্ন নরপতিদ্িগের শত শত 
অক্ষৌহিণী সেন! বধ দ্বার ভূমির তার অপনয়ন নিমিত্ত এই 
বংশের ধশঃ বিস্তার করত নিজ অংশ বলভদ্র সহ বন্থদ্েব- 
ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ . 
এই ছুই শ্লোকের টীকাতেও এই প্রকার অর্থ উত্থাপিত 

হইয়াছে ॥ 
অহ! তবেকি আমায় অবতার সমুদায়ও ভ্াহাদের 

চরিতপকল শুক্তিরজতের ন্যায় অর্থাৎ বিনুকে রৌপ্যের 
তুল্য হইল, ভগবান যদি এরূপ আশঙ্ক। কয়েন, তাহাতে 
অক্রর তাহ। নয়, ত।হ1 নয়, ইহ। আপনার লীলা এই বলিয়া 



এ 
০ 

টে [ম্ব চা. 
ভগবতসনার্ভঃ| ] যট্সনর্ভঃ। ২৪৫ 

তব লীলেত্যাছ দ্ঘলেম ত্বয়োদিত ইর্তীতি। ৃ 

তখৈবচ ভগবতস্বরূনাম্যেনোত্তং বৈধবে ॥ 
ন[মরূপন্বরূপাণি.ন পরিচ্ছেদগে।চরে | 

যস্যাখিলপ্রমাণানাং ল বিঞুগর্তগন্তবেতি । 
কূপ কর্মেতি পাঠাস্তরং ॥ ২২৪ 

ইথমেবাভিপ্রেতং শীগীতোপনিষস্তিঃ | ৃ 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বত ইতি । তঁধা 
নান! বৈলক্ষণ্যবাত্নসাগোচরগুণাবলম্িত্বেন স্বতঃ, 

দত্বয়োদিত” ইত্যাদি ছুই শ্লোকে কছিলেন ॥ 
এই প্রকারই ভগবত স্বরূপ সাম্য প্রযুক্ত বিসুংপৃষ্কাপে- 

কথিত হুইয়।ছে ॥ 
ধ।হছার নাম, কন্ম এবং স্বরূপ নিখিল প্রাণ সকলের 

পরিচ্ছেদ ও গোঁচর হয় না সেই বিষুণ তোমার 'গর্তগত হুই- 
মাছেন। এই গ্লোকে রূপ ও কর্ন এই পাঠান্তর আছে ॥ ২২. 

এই প্রক।র অভিপ্রায় করিয়া] প্রীগীত! উপনিষদ্দেও বলি-: 
য়াছেন ॥ , 

আমর এই প্রকার জন্ম ও কর্ম যেব্যক্তি ০০০ 
জনে ॥ 

তথ! নামের বিভিদ্বত্ব বাক্য মনের অগেচর গগাহল- ৃ 

৯ আপদ জজ - পিস সর সপ গা ও আপস 
এহন আডেে 
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২৪৬ ষট্লন্দর্ডঃ। [ ভগবৎপন্দর্ভঃ | 
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[লদ্ধত্বং ৷ 

তদযথ। বস্বদেবাধ্য।ত্যো ॥ 

তপ্রিদ্ধেন্তদগ থান।মনামাহলৌ। ও প্রকীত্িত ইতি ॥ 

ব্রা ॥ 

অনাম!হপসৌ প্রপিদ্বত্বাদজপোভূতবর্জনাদিতি ॥ 

অতএব নামকনম্মন্বরূপাণীতি পুর্ে।দাহরণ।নুল।রেণাস্য 

' হপি বৈষ্ণববাক্যপ্যায়মেব্থ ॥ 

ন ঘত্র নণ বিদ্যন্তে নাম জাত্যাদিকল্পনাং। 

তদ্ধদ্ধ পরমং নিত্যমবিকা'র ভবানজ। 

ন কল্গনাসুতেহর্থনা সর্বস্যধিগমে। যতঃ। 
শা পপ পপ সপ পপ মত ৮ লে পাপ শা শি শীট পিপি পপর উন খা 

| শবিত্ব প্রবুক্ত স্বতঃ পিদ্ধত্ব হইয়াছে ॥ 
| এই বিষয়ের প্রমাণ বাহৃদেবাধ্যাত্মগ্র-স্থ যথা ॥ 

|  মেই ভগবানের &৭ সকলের অপ্রপিদ্ধি হেতু তিনি অনাম 
| বলিয়! কীন্তিত হইয়।ছেন ॥ 

. ব্রহ্মপুর।ণে যখ। ॥ 
ইনি অগ্রসিদ্ধ প্রযুন্ত' অনাম এবং ভূতবর্জন হেতু অরূপ ॥ 

| আঅতএধ নাম কর্ম ও গুণ এই ূ্নবোদাহরণের অনুসারে 
বিষুপুরাণীয় বাক্যেরও ইহ।ই অর্থ ॥ 

1 ছেনাধথ! হে অজ! যাহাতে নাম ও জাত্তি গ্রতৃতির 
(| জল্পন। নাই আগনি মেই নিত্য অবিকার পরম ব্রঙ্গ, 
| কেনন! কলন। ব্যতিরেকে নকল অর্থের বোধগম্য হয় না। 
॥ ঠ 
5 
! 

ছি 2 
ও 
' সং 

৯ সস ০. কা উরি এ এত ০০ া১-স০ ্ত এা বাপ পাত ররর সপ ্ৎ শপ না 



ভগবতপনঃ | ] ষট্ণন্দর্ডঃ | ৃ ২৪৭ 

সপ এ+» শী সপশীসীপ্পীলাশি শী পিশিতী শিতি শপ সীট পা পপ পপ আপ পি সপ 

ততঃ রুষ্ণাচ্যুতনস্তবিষুঃন(মন্তিরীড্যস্য ইত্যস্য |. 
ইত্যেশুদৈঞ্*চববচনান্তরমপি ন বিরুদ্ধং ॥ ২৩৪ 

তথাহি অন্রাপাতপ্রহীতার্থ শাযাং কল্পনাশব্দ। ব্যর্থ: স্যাৎ 

নামজম্বাদয়ে। ননিদ্যন্তে ইতানেনৈর বিবক্ষিতথলিদ্ধে: 
স্বয়মেন ব্রঙ্গাদ।দিশবানাং পরমার্ধপ্রতিপ।দ কনাম- 

তয়াহঙ্গীকৃতেশ্চ। অজামেকাং লোহি তশুরুকুষ্ণামি- 

ত্যাদিঘজ।য়মানত্বলক্ষণজাতিশ্চ দৃশ্যত" এব তথ নামু্দি- 
কল্পনা ন বিদান্তে ইত্যুক্ত। স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামল্পনোক্তি- 
বিরুচ্ধা স্য।ৎ কল্পনয়া বা কণমীড্যত। স্যৎ' কল্গন।য়। 

অতএব কৃষ্ণ, অত, অনন্ত এবং বিষুঃ ইত্যাদি নাম সকল 

স্বার। পণ্ডিতগণ আপনাকে স্তন করেন, এই বিষুপুরাণের 
অন্যবচনও [বিরুদ্ধ নহে ॥ ২৩॥ 

উক্তার্থের দৃঢ় তাকরণ যথা | রি 
এই স্থলে আপাততঃ প্রতীত অর্থে কল্পনা শব্দ ব্যর্থ 

হইল। যে হেতু নাম জন্মদি নাই ইহার দ্বার! বিবক্ষিত | 
( কথ!নচ্ছ।র বিষয়ীভূত ) অর্থ সিদ্ধি তথ। ত্রহ্ম অজ প্রস্ভৃতি 

॥ শব্দ সকলের পরমার্থপ্রতিপ।দক রূপে অঙ্গীকার করা হই- 
| যাছে ॥ 

| লোছিত শুরু কণা এক অজ্জাকে ইত্যাদি প্রমাণে জন্ম- | 
রছিত লক্ষণ জাতিও দৃষ্ট হইতেছে । তথা নামাদি কম্পন 
যাহাতে বিদ্যমান নাই ইহ! বলিয়া স্বয়ং যে রুষ্চন।মীদিক্ | 

৷ কল্পন। করিয়াছেন ইহা শিরুদ্ধ হইল, অপর কঙ্পন। দ্বারাই 
4৫. | ৫. সুই 

| ৫৩] 



্ ূ | ৫ 
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অনিস্তত্বাচ্চ। কথং কৃষ্ণাদিনাম নৈষত্যযুচ্যতে তম্মন্নাম- 

কর্মস্বরূপাণীত্যনুলারাচ্চামেবার্থঃ। যখ।। যন্ত্র নামজাত্যা- 
দীনাং নামানি কৃষ্ণ।দীনি জাতয়ে। দেবত্বমনুষ্যত্বক্ষব্রিয়- 
ত্বাদ্যা লীলাঃ ॥ 
তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে কিন্ত, ছসংস্থয! সমাপ্- 

সর্ববার্থমিতুযুক্তদিশ। স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাপরূপাণ্যেব 
তানীত্যথঃ | 

ততশ্চ যতো যন্মাৎ সর্বাদ্যাপি দৃষ্টপ্য বস্তূনঃ কল্পনাঁমৃন্তে 
অধিগমেো ন ভবতি। ততভ্তম্মাদেব হেতে।ঃ কল্পনাময়ং 

আআ ০০৪ 4 ৭০ পপ আজ শত 

বাকি প্রকারে স্তবের যোগ্য হইতে পারে, যে হেতু কল্পনার 

নিপনতত্ব নাই। তবেকি প্রকারে কৃষ্ণাদি নামের নিম্মতত্ 
কথিত হইল। অতএব নাম, কর্ণ ও সগরূপ এই আনুসারাধীন 
ইহার এই অর্থ। যথা, যে স্থানে নাম জাতি প্রভৃতির অর্থাৎ 
নাম ক্চাদি, জাতি দেব মনুষ্য ক্ষত্রিমত্বাদি লীলা | এই সক- 

লের কল্পন! ধহাতে নাই কিন্তু স্বীয় সংস্থান দ্বারা সকল | 
অর্থকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথিত দিগদর্শন দ্বার। নাম 
জাতি প্রভৃতি স্বরূপপিদ্ধ নিত্যশক্তির বিলাসম্বরূপ হুই- 
মাছে । অতএব যেহেতু সকল দৃক্ট বস্তুরই ন।মরূপাি কল্পন। 
ব্যতিরেকে আঅধিগম অর্থাৎ ব্যবহারিক বোধ হয় না, সেই 
কারণেই কল্পনা রূপ নাম ও তাগার নামী অর্থ সকল পরি- 
ত্যাগ করিষা সমগ্র প্রমাণ পরিচ্ছেদের অগে।চর দ্বার বেদের 

টি ১০১5 শ 
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তগবৎসন্দর্ভঃ। ] বন্ড: | ২৪৯ 

নাম তমসামিনং চার্থং চর্বং পরিত্যজ্য নিথিলত্রমাগসরি 
চ্ছেদাগোঁচরত্বেন বেদাতত্বেন স্বতঃ সিদ্ধৈঃ কৃষ্ণাদি নামে- | 
পলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃিদ্বত্বমেবেড্যসে 
মুনিভির্বেদৈশ্চ ভ্তয়সে নতু কল্পনাময়ৈরন্যৈস্বমপি 
শ্রীঘ্যসে। যদ্বা। তৈরেবেড্যসে ব্যক্তমাহাত্যঃ ক্রিয়সে | 
ইতি। তাদৃশমহিমভিক্তৈরেব তব মহিম। ্যক্তীতব- 
তীতি ॥ ২৩ ॥ 

অতে। যৈঃ শান্ত্রেংতিগ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঝটিতি 
প্রতীতো৷ ভবতি যেষাং চ সাঙ্ষেত্যাদাবপি ভাদৃশঃ প্রভা- 
বং শ্রায়তে তেষাং স্বতঃসিদ্বত্বমন্যেষাং কল্পনাময়ত্বং 

অজ্ঞাত রূপে শ্বতঃসিদ্ধ কুষ্তাঁদ নামোপলক্ষণ প্রসিদ্ধ নাম 

সকল দ্বার! মুনিগণ ও বেদসকল আপনাকে স্তব করিযাখাকেন 
কল্পনাময় অন্য সকলের দ্বারা আপনি স্তবের বিষয়ীভূত | 
হয়েন না। অথব! “তৈরেব ঈড্যসে” অর্থাৎ তাহাদের | 
দ্বারাই মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, কেন না তাদৃশ য়হিমবিশিষ্ট 
সেই সকল দ্বারাই আপনার মহিম। ব্যক্ত হয় ॥ ২৪ ॥ 

এস্ছলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে সকল নাম দ্বার! শ্রীভগবান্ই |. 
শীঘ্র বোধগম্য হয়েন এবং যে সকল নামের সাক্কেত্যাদিতেও | 
এ প্রকার প্রভাব শুনা যায, সেই সকল নামের হ্ৃতঃসিদ্বত্ব | 
এবং অন্যের কল্পনাময়ত্ব জানিতে হইবে ॥ 
4? 

পা, ০ ও ্ 



্ রয়াযা। 
২৫০ | রা | [ ভগবগুসন্দর্ডঃ | 
০০ পিপাসা শিস স্তর 

*জ্েযং অথবা হে নাথ যত্র নামজাত্যাদীনাং কল্পনা 
ন বিদ্যন্বে তৎ কেবলৰিশেষ্যরূপং পরমং ত্রক্মা ভবান্ 

তত্তুকল্পনায়া অবিষয়ত্তে হেতুঃ। বিশেষেণ করোতি 

 লীলাঘত ইঠি বিকারি তথ। ন ভবতাবিকারীতি । তক্রীপেণ 

. ন জায়তে ন প্রকটীভবতীতি হেঅজেতি চ। ততঃ কিমব- 
- লন্ব্য তত্র নামজাত'দিকল্পণাঃ ক্রিযন্তামিতি ভাবঃ ॥ ২৫ 

তত্তৎ্কল্পনাং বিনাচ সর্বসাপ্যর্থস্য বস্তমাত্রস্যা ধি- 

গমমাত্রং ন তবেহ কিমুত তাদৃশব্রহ্মরূপস্য ভবতঃ 
০৮৯ পিস... স্এ এ,ার-ম। 

2 অথবা হে নাথ! যাহাতে নামজাত্যাদির কল্পনা নাই 

আপনি কেবল সেই বিশেষ্যরূপ পরমত্রন্ধ হইয়াছেন । 
. ভগ্বনন্! সেই সেই কল্পনার অবিবযত্বের প্রতি কারণ এই 
যে, বিশেষ রূপে যিনি করেন অর্থাৎ লীলার ন্যায় পাপাচরণ 
করেন তাহার নাম বিকারী এবং যিনি এ রূপ না হযেন 

তাহাকে অবিকারী বলে। এ রূপে যিনি না জন্মান অর্থাৎ 

প্রকট ন৷ হয়েন তিনি অজ | এনিমিভ হে অজ ! এই সম্বোধন 

| পদ, অতএব কি অবলম্বন করিষ। তাঁহাকে নাম জাতির কল্পন। 

| করিবে ॥ ২৫ ॥ ৃ 
| ছে ভগবন্ ! যখন সেই সেই নাম জাত্যাদির কল্পন। ব্যতি- | 

| রেকে সকল অর্থের অর্থাৎ বন্ত্রমাত্রের অধিগম ( বোধ) হয় 

| না, তখন তাদৃশ অর্থাৎ অবিকারী অজ ত্রন্মান্বরূপ আপনার 



১] এ ছি 
ভগবইসন্দর্ভঃ| ] যট্সন্দর্ভঃ | ২৫১] 

কল্পনানামজাত্যাদয়ন্তত ন কস্যাপি স্বরূপধন্্না ভবস্তি। | 
_ যতএবং ততঃ সাহ্ষেত্য।দিনা ভাবিতৈরপি ভবানিব সর্ব্ব- 

পুরুতার্থপ্রদেঃ তত্তৎবিশেষ প্রতিপাদকৈঃ কৃষ্ণাদিনাম- 
ভিরেব তৃ্মীড্যসে নিত্যসিদ্ধশ্রুতিপুরাণাঁদিভিঃ শ্লাধ্যসে 
নতু নির্বিবিশেষতা প্রতিপাদকৈর্নতু কল্পনাময়ৈরিত্যর্থঃ, | 
কিন্তু রুষ্ঠাদীনাং চতুর্ণ ং নান্নামুপলক্ষণত্বমেব জ্বেয়ং | নারা- 
যণাঁদিনান্নামপি সাঙ্কেত্যাদৌ তথ প্রভাবশ্রবণাঁ ॥ ২৩ ॥ 

বর্ণএব শব্দ ইতি তগবানুপবর্ষ ইত্যনেন তস্য চ নিত্য- | 

কথা কি?। পরন্ত কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও 

স্বরূপ ধন্দম হয় না । যখন এই প্রকার হইল তখন সাঙ্কেত্যাদি | 
দবার। যুক্ত হইয়াঁও আপন্কার ন্যায় সর্ব পুরুষার্থপ্রদ সেই 
সেই নাম জাত্াাদি বিশেষ প্রতিপাদক কৃষ্ণাদি নামসমূছে 

| আপনি স্তবের খ্ষিয়ীভূত হুইয়াথাকেন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ 
শ্রুতি পুরাণাদি আপনকার প্রশংসা করেন কিন্তু তাহার। নির্বি- 
শেষপ্রতিপাদক কল্পনাময নামজ।ত্যাদি দারা শ্রশংস! 

করেন না॥ 

_. পরন্ত ২৩ অন্কধৃত বিষুপুরাণীথ বচনের কৃষ্ণাদি র্ষাৎ 
কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনস্ত, বিষুণ এই চাঁরিটা নামের উপলক্ষণত্ব 

জানিতে হইবে, কেন ন! সাঙ্কেত্যাদ্দিতে নারায়ণাদদি নামেরও । 
এ রূপ প্রভা শ্রুত অছে ॥২৬॥ ূ ূ 

পরস্ত বর্ণ ই শব্দ। ভগবান্ উপবর্ষ এত সেই 

] নি রিনার মম 



টিয়ার যারা রোযার ররর রি 

২৫২ যই্দন্দর্ভঃ। [ ভগবগসলার্ভঃ। 

ত্বাদ্দিত্যনেন চ ন্যায়েন বর্ণতয়ৈব নিত্যত্বমস্য বেদসার- 
বর্থীতকনান্নঃ সিধ্যতি। তখৈব গৌোপালতাপনীশ্রতে৷ 
নামময়াষদশাক্ষর প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যং ॥ 
তেথক্ষরেষু ভবিষ্যৎ যথ! যথ! ভগবৎস্বরূপাতিম্নত্বং জগ- 
দ্রূপং প্রকাশযন্নিতি । 

অন্ত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগণ্ডকাঁরণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ 
» স্বতঃ সিদ্বত্বং তথা! ভগবৎস্বর্ূপাভিন্নত্বং চ তদ্বৈলক্ষণ্যং 

নান্গঃ ॥ ২৭ ॥ 

তদ্যথা শ্রতৌ ॥ 

ও আহস্য জানস্তো নাম চিদ্বিক্তন্ মহস্তে বিষে! শ্ুমতিং 
সপ শিপ পিল টি 

বর্মেরও নিত্যত্ব প্রযুক্ত এই বঞ্নন্যায় দ্বারাই বেদসার বর্- 

আক নামের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ 

এই বিষয়েই গোপালতাপনীশ্রততে নামময় অস্টাদশাক্ষর- 

প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্য যথা ॥ | 

সেই অস্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষর সকলে ভবিষ্যৎ যথা ভগ- 
বৎ স্বরূপের অভিন্নত্ব জপদ্রপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত 
ইত্যাদি ॥ 

.. এম্ফলে অবর কালজাত শব্দদিময় জগৎকারণত্ব গুযুক্ত 
তাহার বৈলক্ষণ্য হেতু, নামের স্বতঃ সিদ্ধত্ব এবং ভগবৎস্বরূপ' 
হ্ইতে অভিন্বত্ব ইহাই তাহা হইতে ভিন্নত্ব ॥ ২৭ ॥ 

এই বিষয় শর্গততে যথা | 



মত পপ পিস পপ ক পপ পাপ ্. মূ 

ভগবতসন্দর্ভঃ। ]  সট্সন্দর্ভঃ | ২৫৩ 

ভজামহে ও তৎ সদিত্যাদি ॥, 

অয়মর্থঃ ॥ | ্ 

হে বিষ্ো তে তব নাম চিৎ চিতস্বরূপং অতঞ্ধ মহুঃ 

স্বপ্রকাশরূপং। তন্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানস্তঃ 
নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরক্কারেণ তথাপি বিবস্তন্ | 

ক্রব।ণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ববাণাঃ স্থমতিং 
তথ্ধিষয়াং বিদ্যাঁং ভজামহে প্রাপ্রমঃ | যতস্তদেব প্রাণবব্য-' 
ঞিতং বস্ত্র সৎ স্বতঃ সিদ্ধমিতি। অতএব ভয়ঘ্বেষাদে৷ 
শ্রীমুর্তেঃ স্ফর্ভেরেব সাঞ্ষেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং 
শ্রায়তে ॥ ২৮ ॥ 

“ও আহসা জানন্তে। ন।ম চিদ্ধিবক্তন্ মহস্তে 

বিদ্ে স্থমতিং তজামহে ও তৎসদিত্যাদি ॥৮ 

ইহার এই অর্থ ॥ 

হে বিষে! তোমার নাঁম চিৎস্বরূপ অতএব মহঃ অর্থাৎ 
স্বপ্রকাশস্বরূপ | সেই কারণে এই নামের আ (ঈষৎ ).জানি- 

যাছি কিন্তু সম্যক্ উচ্চারণ ও মাহাত্ম্যাদি পুরস্কার দ্বারা জানিতে 
পারি নাই, পরস্ত তথাপি কেবল নামের অক্ষরমাত্র অভ্যাস | 
করিয়! স্থুমতি অর্থাৎ তদ্বিষয়! বিদ্যা প্রাপ্ত হইফাছি, যে হেতু | 
তাহাই প্রণব (ও) প্রকাশিত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু । অতএব তম 
বা দ্বেষ প্রভৃতিতে শ্রীমুর্তির ল্কূর্তিরই সাঙ্কেত্যোদি বচনে এই ] 
নামের মুক্তিপ্রদত্ব শ্রুত আছে ॥ ২৮ ॥ 

সার স্পস্ল হরর-০র্প-এ্প াররহএহগ+ রা রএইি-+-ি রর. ৯ এ ৯ উস. 
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মি 

২৫৪৭ . ষট্লন্দর্ডঃ | [ ভগব্ নন্দর্ডঃ | 
সবার সম, চাপ ০ রি হরির 

তথ। চোক্তং ব্রাঙ্গে ॥ ; 

অপান্যচিন্তঃ ত্রুদ্ধে। ব! যঃ সদা কারাগার 

সোহপি বদ্ধক্ষবাম্মুক্তিং লভেচ্েদিপতির্থেতি ॥ 

তথা প্রীভগবত ইব তদ্য সরদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসার- 

ধ্বংসকো ভবতি। 

যথ। পুরাণাস্তরে ॥ 

সরৃছুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং | 

বন্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতি ॥ ২৯ ॥ 

আঙ্তোচ প্রণবমুদ্দশ্য ॥ 
৪ ০ পপ ৯ ৬৯১০. ০ 

এই বিষয়ই ব্রহ্মপুর'ণে কহিয়াছেন ॥ 

যদ কোন ব্যক্তি অন/মনক্ক বাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বদা হুরি- 
কীর্তন করেন, তাহা হইলে তিনিও চেদপতি শিশুপালের 

ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥ 

তথা প্রীভগবানের ন্যায় এ নামের একবার মাত্র উচ্চারণ 

হইলে তাহ! সংসার নাশ করেন ॥ 

এই' বিষয় পুরাণান্তরে অর্থাৎ স্কম্দপুরাঁণে বথা ॥ 

__ ধিনি একবার মাত্র হরি এই ছুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, 

৷ তিনি বদ্ধপরিকর হইয়! অর্থাৎ কোযর বাধিয়া মোক্ষের প্রতি 
ূ গমন করেন ॥*৯ ॥ 

জানিতে প্রণব উদ্দেশ করিয়। কহিয়াছেন ॥ ॥ 

& ১৫ 
গা িসন রাাজ 

উর রি স্পা পিল পাপা শিপ শাশীপমপাাসস্পে্পাক 



বললঃ | ২৫৫ 

 গুমিতোতদ ণে। নেদিষ্ঠং নাম: যন্মাছুঙ্া্ধামাশ এব 
সংলারভয়!নারয়তি তশ্মাদুচাতে তার ইত্যাদি বছতত্নং 

ন চাপ্যার্থবাদহং চিস্তাং। তথার্থবাদে! হরিনাম্ি কল্পন- | 

মিতি পাম্মাদানুসায়েণাপরাধাপাতাৎ । মস্য তু গৃহীত- 
নাল্োহপি পুনঃ সংলারস্তনয ॥ ৩০ ॥ 

নানুত্রজতি যে। মোহাদ্বজন্তং পরমের্খবরং | 

জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্্ম।পি মস ভবেঘ্বন্ধরাক্ষস ইস্তি শ্ীবি বষুঃ- 

ভক্তিচন্দরোদয়াদি প্রম!ণিতপুরাণবচনবত  মহদপরাধ- 

বতরলার্ডঃ | ] 

“ওঁ » এইটী ব্রচ্গের নিকটবর্তাঁ নাম, যে ৫হতু ইনি উচ্চ(- 
| রিত হুইয়াই সংসার ভয় হইতে তারপ করেন, একা রণ পণ্ডিত- 

গণ প্রণবকে তাঁর বলিয়া কীর্তন করিয়।ছেন । ইত্যাদি বন্ছতর 
প্রমাণ আছে ॥ টন 

এই নামের অর্থবাদ অর্থাৎ কাল্পনিক কলসি ছিস্ত 
করিতে নাই, ষে হেতু-হরিনামে অর্থবান্দ কল্পনা, ইছা পল্ 
পুরাপ।দির অনুসারে অপরাধ হয় ॥ ও ৃ 

পরত যে-ব্যক্তি নাম গ্রহণ করিতেছে তাগার৪ যে বাঁর- | 
শবার সংদার হয় তাহা, নামাপরাধ বশতই হইয়াখাকে ॥ ৩০ ॥ 

পরমেশ্বর গমন করিতেছেন দেখিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞান 
বশতঃ অনুগমন ন। করে, দে জ্ঞার্নাগি দ্বার! [ুদপ্ধকর্্মা হইয়াঁও 
্রহ্মরাঞ্চল হবু প্রীবিষুভক্িচন্দ্রোদয়াদি ছারা প্রম(খিত 

| | ৫৪ ] | 



২৫৬ ষট্সলার্ভং। [ পারার 

তদর্থবাদকৃল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং €জ্রয়ং। অতএবানন্- 

এ রূপত্বমূপ্য মহদ্বূদঘ়সাক্ষিকং যখ। গীবিগ্রহস্য ॥ 
তহুক্তং স্ীশৌনকেন ॥ 

তদশ্মলারং হৃদয়ং বতেদং 
যদ শৃহামাপৈহ্রিমামধেষ়ৈই | 
ন বিক্রিয়েতাথ যদ! বিকারো 

| নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥ 
অতএব ওভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈহেতুক্িঃ সকল- 
বেদকলত্তেন ৮ ভগবৎস্বরূপত্বমেব প্রন্তিপ।দিতং | 

সপ 4 শী পপ লা সিএ টি সপ - এ. 7 "উর রর». হাত-পা সি ০০ সপ 

পুরাঁণ ব বচনের র ন্যায় মহাপরাধ রূপযে তীয় অর্থবাদ কল্প- 

নাদি তাহাই এস্থলে প্রতিবন্ধক জানিতে হইবে ॥ 
-। অতএব শ্রীবিগ্রহ্থের ন্যায় এই নাম আনন্দ স্বরূপ ও মহৎ 

হদয়ের সান্মী ॥ 
''এই বিষয় ২ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়েন্ন ২৪ শ্লোকে ইইিশোনক 

সু্তকে কহিঘ্লাছেন ॥ 

হে সূ ! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার ন! 
| জন্মে বিকার হইলেও যদ্দি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমাঞ্চ 

ন। হ্, তধে সেই হৃদয় পাষাণ তুল্য কঠিন ॥ ৩১ ॥ 
“অতএব গ্রগাসখণ্ডে কেক রূপে.কথিত হেতু সমুহ- 

য় নাম সকল বেদের ফল ্বরপ হওয়াতে &ঈ নামের ভগ- 

| যৎ শ্বরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা ॥ 
চে 

এ... 

এ এসপির । 



ভগবহনশর্ডঃ। ].  ফট্সনদর্তঃ | ২৫৭ 
১ 

মধুরমধুরমেতম্মঙলং মঙঈগলানাং 

সকলনিগমবল্লীনতৎফলং ছিৎস্বরূপং | 
সকৃদপি পরিগীতং গ্রদ্ধিয়! হেলয়! বা, 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়ে কৃষ্ণনামেতি ॥ 

তন্মাৎ ভগবৎস্বরূপমেব নাম ।স্পষ্টং চেক্তং ॥ 
জ্্রীনারদপঞ্চরাত্রে অফ্টাক্ষরসুদ্দিশ্য ॥ 
ব্ক্তং ছি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং 
অক্ট।ক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্তত ইতি ॥ 

মাণ্ড ক্যোপনিষত্ন্থচ প্রণবমুদ্দিশ্য ॥ 

ওকার এবেদং সর্ববং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং লর্ববং | 

হে শৌনক ! কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, সকল মঙ্গ- 
লের মঙ্গল ও মমস্ত বেদরূপ লতার সৎফল এবং জ্ঞান স্বরূপ) 

এই নাম শ্রদ্ধা! অথব! হেলাতেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত 

| হয়েন তাহ! হইলে ইনি মনুষ্য মাত্রকে উদ্ধার করেন ॥ .. 
অতএব নাম সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্বরূপ ॥ 

এই বিষয় নারদপঞ্চরাত্রে অধ্টাক্ষর স্তর উদ্দেশ করিব 
্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথ! ॥ 
| সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ই স্বপ্ং অহন্ষর রূপে মুখ, 
সকলে বিরাজিত হয়েন ॥ 

প্রণব উদ্দেশ করিয়া মাণডক্য উপনিষদ রমিত আছে | 

৬ 



| ২৫৬২, যট্সদদর্ভঃ:1 .- [ তগবৎসন্দর্জত 1.1. 

প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম গ্রণশ্চ পরং স্তং ।. 

 অপুর্পেবোইনস্তরে। বাহে! ন পরঃ.গণবে। যত্ত$1 

সর্ববস্য প্রণবে! হাদিমধ্যস্তস্তখৈব চ। 
এবং ছি প্রর্ণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্ম,তে তদনন্তরং |: 

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যা সর্ববদ্য হৃদয়ে হ্থিতং |. 
-ঘর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্ব। ধীরে! ন শোচতি । 
অমাভ্রোহনস্তমাত্রশ্চ হৈতদ্যোপশমঃ শিকঃ। 

ওহরো বিদিতে! যেন স মুনিনে তরে জন ই্ি / 
সস প্ত আগ ৮ সা পপ ৮ পন সপ শপ জাজ সস সস 

ই 

ও কারই এই সমুপায় জগত, ও কারই, এই লমুদা য় 
অক্ষর ॥ 

গ্রণবই পরম ব্রহ্ম, ফি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইঘ়াছে। 
প্রধবের, পূর্ব নাই, প্রণবের মধ্য নাই, প্রণবের শেষ নাই 
ও প্রপবের পর'ন।ই, যে হেতু প্রণবই নকলের আদি, প্রণবই 

সকলের-মধ্য এবং প্রণবই সকলের অন্ত? এহ্ প্রকার প্রণ- | 
বকে জানিয়াই .ত।হার পর মোক্ষ গা হ্য়। প্রণবকেই 

ঈশ্বর জ।নিবে, এই ওস্কারকে সকলের বদয়হ ও সর্বব্যাপি 

রূপে জানিতে পারিলে ধীরব্যভিকে আর শোক করিতে 
হয় না।॥ 

অপর এই প্রণবের মাত্রা নাই কিন্তু ইহ। অসংখ্য খাত্র। 
স্বরূপ, সংসারনাশক ও মঙ্গলময়। যে ব্যক্তি এই ওস্কার কে. 
জানিতে পারেন তিনি মুনিং ইতর ব্যক্তি নহেন ॥ : 

সার, ০০০০ 0111 হি টি টি 



ভগবতলর্্ঃ |]. ফট্গনদর্ভ:.। ২৫৯] 

. নতু পরমেখরট্যৈব. তদেষ।গ্যতাসম্তবাদ্র্ণমাত্রম্য তথো- 
ক্তিঃ স্ততিরূপৈবেতি মন্তব্যং। অবতারাস্তরবৎ পরযেশ্বর- 
(স্যৈৰ. বর্ণরূপেণ।বত।রোহ্য়মিত্যন্িক্লর্থে তেনৈব শ্রচতি-. 
 বলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তন্মাৎ নামম।মি- 
নোরভেদ এব ॥ ৩২ ॥ 
তছুক্তং পাঙ্সে॥ যা 

নামচিস্তামণিঃ টিন টন -* 
পূর্ণত শুদ্ধে। নিত্ামুক্তে। চীনারা ॥ 

অস্যাঃ ॥ 

অহে! পরমেশ্বরের ন্যায় চির না যোগ্য, 'ছেভু 

বর্ণমাত্রের যে এ প্রকার উক্তি ইহ স্ততি রূপ বলিয়। :মানি- 
ব| না। নাম পরমেশ্বরেরই অবতারের ন্যায় বর্ণরূপে অব- 

তীর্ণ হইয়।ছেন। এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রঃতি রল স্থার! অঙ্গী- 
কর করায় পরমেশ্বরের সহিত নামের অভেদ হইল। অত্ভএব 
নাম.ও নাঁমির অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নাম এই ছুইয়ের পর”. 

স্পির ভেদ নাই অর্থাৎ যেমন নামী তদ্রুপ নামেরও শক্তি. ৪৩২. 
এই বিষয় পন্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 

নাম চিন্তামণি এবং কৃষ্ণ চৈতন্য রসময় বিগ্রহ, পুর্ণ, শুদ্ধ | 
ও নিত্য যুক্ত, এই হেতু নাম ও নামী ভিন্ন নহেন॥ ... 

তাৎপর্য । জর্ববার্থ প্রদত্ব হেতু নামই চিস্তা্শি | .কেখল 



৯ পীশীশশিীত পি পপি | শি শি পজআীত ০ শত 7757৮ পাশ কাক আতা ও 

২৬০ ষট্পন্দর্ভঃ।. [ ভগবৎসন্দর্ভ:। 
এপ শান জপ পা জি আসল ০ সপে» ০৯৯ 

৬ সং ২ পর এ পর পপ 

. নামৈব চিন্তা শিং সর্ধধার্থদাতৃত্বাৎ । ন ফেঁধলং তাদুশ- 

মেব অপিতু চৈতন্যেত্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণ: সএব 
সাক্ষাৎ । তত্র ছেতুরভিনত্ব'দিতি। নতু তথাবিধনীমা- 
দ্িকিং পুরুষেক্দরিয়ঞ্জনাং ভবতি। বেদমাত্রপ্য ভগবতৈব 

পুরুষেক্দিযাদিঘ্বাবির্ভাবনাৎ ॥ ৩৩॥ 

_ যথোক্তমেকাঁদশে শ্রীভগবতা। । শব্দব্রহ্ষ স্থছুর্ব্বোধমিত্যা- 
বন্য । 
ময়োপরৃংছিতং ভূম্গা টানা দান | 

পতাকা পাপী শশী লিপ পারনি এরপর রও ৫ খপ 

তাদৃশ নহেন পরস্ত চৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ যে কুষ্ণ তিনিই 

সাক্ষাৎ মাম, তাহার কারণ এই ষে নাম নামিতে ভেদ নাই। 

আছে! এমত আশঙ্কা করিও নাযে এ প্রকার নামাদি | 

পুরুষের ইঞ্জরিংজন্য হয়, যে হেতু পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলে 
'ভগবান্ই বেদ মাত্রের আবির্ভাব করিয়া দেন ॥ ৩৩ ॥ 
০১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে শব্রব্রহ্ম স্বছুর্ববোধ এই ৩৬ শ্লোক 

আরস্ত করিয়! ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ০০ উদ্ধবকে কহিয়!- 

ছেন যথা | 
হে উদ্ধব! প্রাণেজ্দিয় মনোময় রূপ, অথচ দুরে, দেশ- 

কাল পরিচ্ছেদ শুন্য, শব্দ ্রঙ্ধ গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় খসতি 

ছুর্বিিগাহ ॥ 

বাঃ অনন্ত শক্তি রূপ, তথ। ব্রঙ্ম রূপ আম1 কর্তৃক উপর্ংছিত 

জা 
এ শান পাপসিাপা 
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ভগ্বৎসন্দ্ডত। ] : সট্সন্দর্ডঃ |. ২$$ 1 

সর পপ ক... ০০ এা-রপ  সস-ঠ, প 

ভূজেযু ঘোররূাপেণ বিষেম, েব লক্ষ্যত ইতি ॥ ৩৪ 
দ্বাদশপ্য যষ্ঠে বেদব্যসনপ্রসঙ্গে। ূ 
ক্ষীণাঁয়ুষ ইত্যাদেঃ | টীকাচ ॥ 
তহির্ পুরুষবুদ্ধিপ্রভবস্বাম্নাদরণীয়ং স্যাদিত্য।শঙ্কযাহ হৃদি- 
স্থংচ্যুতচোদিত। বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥ 
কশ্মৈ যেন বিভাধিতোহয়মিত্যাদে। তন্রেপেগেত্যাদি- | 

সপ শা সপ 

অর্থাৎ বর্ধিত সর্ব্ভূতে নাদ রূপে অবস্থিত আমার ক্ষ 

রূপকে মুণ।ল তন্ত্র ন্যয় লক্ষিত করেন 1 ৩৪ 1 

দ্বাদশক্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪২ শোকে 

বেদবিভাগ প্রপঙ্গে 1 

“গ্ীগায়ুষঃ ক্ষীণসত্তান্ দুর্দেপান্ বীক্ষ্য কালতঃ। 
বেদান্ ব্রন্ধর্ধায়! বাস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ” ॥ 

তাৎপর্য । মহর্ষিগণ কাল সহুক!রে লোক সকলকে 
ক্ষীগ। যু ুর্বদ্ধি ও হীনবল দেখিয়। হৃদয়স্থ অন্তর্যানি কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া! বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন 1 

এই -শ্লে!কে শ্রীধরস্ব'মির, 'টীকা। যদি বল বেদতুপুরুষ- 
বুদ্ধিপ্রভব অতএব আদরণীয় হইতে পাতে না,এরূপ আশঙ্কা 
করিও না, খষিগণ হ্ৃদয়স্থ অন্তর্ধামি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া | 
বেদ সকলকে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ ্ 

দ্বাদশ স্কদ্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ প্লোকে প্রীসৃত কহিযাছেন, 
1 যথা ॥ ৃ 

*কন্মৈ যেন বিভাধিতোহয়মতুলো! জ্ঞ!ন প্রদীপঃ 'পুর। 
এ বা গা _ 



* তত টা া ৪. 5১৭ ২৩ টু 
শি াীশি হী তি এ টিসি রি রি রি ০ 
ললিত স্পা শাল তি স্িহি 

২ যট্লনদর্ডঃ-।.. ভগবহসসর্ গার্ড 

” রি বু? এতৎ সর্ববমভিপ্রেত্য দাত ্ : :: 

নম নামরূপে গুণকর্মজঙ্মাকি- -. ও 

নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণ:। 
অনোবচোভ্য!মনুমেষবত্রলে। ক 
দেব ক্িয়ায়াং প্রতিযস্তাথ।হপিহ্ীত্তি ॥৩৬॥ 

তত্রপেণ'চ নারদায় যুনয়ে কৃষ্ণার তদ্রপিণা । 
যোগীন্দ্রা় তদ।আ্বনাচ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত- 
্তচ্ছদ্ধং বিমলং বিশে(কমস্বতং সত্যং পরং ধীম্ছি” ॥ 

5. তাগুপধ্য | পুর্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপ 
ব্রজ্জার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও | 
 ক্কষছৈপানকে এবং যোগীন্দ শুকদেবকে আর বিষুয়াত 
 পরীক্ষিৎকে ধিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন সেই শুদ্ধ 

_নির্দল শোক রহিত অম্ুত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥ ] 
এই সমুদায়ের অভিপ্রায়ে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে, শা] 
স্লো গর্তস্ততিতে ব্রক্ষা কর্তৃক কথিত হইয়াছে বখা ॥ 7. 

তগবন্! গুণ 'বর্ছর ও জন্ম দ্বারা নিনিররি নাম কপ, 

নিক্পপণ হত্স না, কারণ আপনকা'র বত্মচ মনঃ-ও বারের 
অনুমেয় মাত্র কিজ্ত মন: ও বচনের : গোচর নহে, যে ৫হভু;] 
আপনি তাহার. সাক্ষী ।. তথাপি. হে ছু/তিমন ! উপাঁসক |. 

২0 1গণ উপাসনা দি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ রি কি, র 
[পান এরূপ প্রপিদ্ধ অ!ছে. ৩৬ ॥ সান 



তথা বূপস্যাপি বৈলক্ষণ্যং ন্বপ্রকাশত। লক্ষণম্বরূপশক্তে 
রাবিভাবিত্বং | তচ্চ পুর্বং দর্শিতং | 

অতএব দ্বিতীযে ॥ 

আ.দ্াতত্্র বিশুদ্ধার্থং ঘদাহ ভগবানৃতং | 

বর্মণ দর্শবন্ ূপমব্যলীকব্রতাদৃতত ইত্যত্র টীক ৷ 
বূচ্চাক্তমন্টম।ধ্য।(ঘয়ে পরমেশ্বরস্ত(পি দেহসন্বন্ধাবিশেষাঁৎ 

কথং তন্ডক্ত। মোক্ষঃ স্দারদ্দতি। আসীদঘদুদ্দর।ৎ শদ্ম 
পো 

১4০ 
ভগবশুসন্দর্ভঃ | ] যট্সন্দর্ভঃ | ২৬৩ 

এ গ্রকার রূপেরও যে বৈলক্ষণ্য তাহা স্বরূপ শক্তি- 

র ভ্বারাঁই আবিভ।ব জানিতে হইবে। এবিষয় পুর্বেব দেখান 

ৃ হইয়াছে ॥ 

অতএব দ্বিতীয় স্কঙ্ষের ৯ অধ্যায়ে ৪ শে।কে শ্রীশুক 
বাক্য যথ। ॥ 

হে থাজণ.! ভগবান ছুরি অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া 
| ব্রহ্ম(কে আপনার সত্য ও চিন্ময়রূপ প্রদর্শনপুর্বক যে তপ- 

জ্যাঁদ উপাসন। কহিয়াছিলেন, জীৰর তত্ব-জ্ানার্থ তাহাই 

ৃ আবশ্যধ । মহারাজ! ভগবানের যে মুত্তির কথ! কছিলাম 

তাহ যে।গমায়। দ্বারা হইয় থাকে, এমুর্তিজ্রান ঘন লীলা- 

বিগ্রহ মাত্র, কিজ্ত জীবের দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা অযথার্থ 

রূপে কালত অতএব এ মুর্তি উপ।সনা দ্বারা জীবের খোক্ষ 
হওয়। অযৌক্তিক নহে ॥ 

এই শোকের টীকায় শ্রীধরন্ব(মী লিখিয়ছেন ষথা ॥ 
২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৭ শোকে ॥ 

| ৫৫. 



২১৪ মট্সন্দর্ডঃ | ভগবহমন্দভঃ | 

মিত্যাদিনা তত্রাহ আত্মতত্ববিশুদ্ধ্যর্থমিতি । আত্মনে। 
জীবল্য তত্ববিশুদ্ধনযর্থ ভত্জ্ঞ।নার্থ তদ্ভবেদেব কিং তু । 

যন্তপ আদিন। স্বভজনং ভগবান, ব্রঙ্গণে আহ কিং কুর্বনূ 
ধাতং সত্যং চিদ্ঘনরূপং দর্শন | দর্শনে হেহুঃ অধালী- 

পপ এপস, ০» ৮৯৮ ২ শীশীীশিশিশিশ শিস এ আপস পর লাস পপি জপ সপ্পী পপ পিস ও ১ পপ 

«“আসীদঘদুদরাৎপদ্মং লোঁকলংস্থনলঙ্গণং | 
যাবানয়ং নৈ পুরুৰ ইয়ভাব্যবৈঃ পক | 
তাঁবানসাবিতি প্রেক্: সংস্থাবয়ববানিব” ॥ 

ভাঁৎপর্যয । রাঁজ। পরীক্ষিৎ শুকদেলকে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, ব্রঙ্গন! যে নাভিপদ্ধ হইতে এ সমস্ত লোক হয় সেই 

পদ্ম ধাছার উদর হইতে হইয়াছিল সেই ঈশ্বর ঘদি স্বপরি- 
মিত অবয়ন যুক্ত লৌকিক পুরুষব তুল্য আপনার পরি- 
মাণনুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিন্ট হইলেন তবে তাহাতে ও 

লৌকিক পুরুষে প্রভেদ কি? ॥ 
এই য!হা উক্ত হুইরাচছে এতদ্দার। পরমেশ্বরেরও দেহ 

সম্বন্ধের অবিশেষ ছেতু কি গরকারে ভাহার ভ'ক্ঞদ্বারা মোক্ষ 

হুইপে, এই শিরোধের সসাপান পুর্নিক কহিক্েন «আন্ত 
বিশুদ্ধার্থ মিতি”। অর্প।ৎ আল্স শ.বদ জীব, উহার তন্ত্রশুদ্ধির 

( তত্বজ্ঞানের ) নিমিভ কাহাই হইরা থাকে । যদি বল তাহ] 

কি?। উত্তর, ভগবান্ যাহ। তপনা। আদি ছার! স্বীয় ভজন্ 

৷ ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন তাহাই । য'দ.বল কি করিয়। বলিয়া- 
ছিলেন, উত্তর । আপনার সত্য চিদ্ঘন দূপ দর্শন কর।ইয়। | 

5) 

পাস সপ সস... পা ৮ ০ 

০ পে সপ সপ পান পি পপ এ 7777 

০৬০ শা পস্সপেসপ পাপী আপা - শি পক্শীতি 

পপ সরস পপ ০ পপি সপ শপ পপ শা ৮ পপ পপ শী পাশা পি সপস্পিলপা প্পাপ্সিত ৩ চা 



০৮ পপ ৮২ শী পিট শি ২ শিট শি শা পাপী শি ০৯ পিস শা পপ পা পপ পপ পাস পা 

ভগবশুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ডঃ | ২৬৫ 

কেন তপগাদৃতঃ সেবিতঃ দি ॥ ৩৭ ॥ 

অয়ং ভাঁব2 | 

জীবশ্যাপিদায়া খিথ্যারূপ দেহ সঙ্গন্ধঃ | ঈশ্বরস্যত যৌগ- 
সরা স্দিবন পিগ্রহাবির্ভব ইতি মহান, বিশেষঃ অত- 
স্তনে মোক্ষোপপন্ভিরিভ্েষা। অতএব সত্বং ব্রিলোক- 

সপ » ৮৮ শশী শািশিশীশী? শীত শী শা শী টি শশা ১ শি তলত ৮ ০০ স্পেশাল ৫৩ শি 2 শাপলা কালা 

এ শশা ৮টি শী পাস্পাপজপী পপ লে পাপ পপ ৮৮৮৭ সপ প্পাসপ্া পাপ সপ শি ত 

পা, 

€ ] । 

দর্শ.নর গতি কারণ এই | অকপট তপসায সেবিত হুইয়। 

র দর্শন দিয়চ্িলেন ॥ ৩৭ ॥ 

র ইহ।র ভাবার্থ এই ॥ 
1... আবের অবিদ/1 দ্বারা মিথ/|রূপ দেহ সম্বন্ধ । আর ঈশ্ব- 

রের যোগমাযা দ্বারা চিদ্যন বিগ্রহের আবির্ভাব, এই মহান, 

বিশেষ, অতএব পরমেশ্বর ভজনে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ 

অতএব ১০ স্বন্বের ৩ অধ্য।য়ের ১৭। ১৮ এই ছুই 
| পেকে আীবহ্থদেখই সমাধান করিবেন 1 যথা] ॥ 

ৰ “সত্বং ভ্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়। 

বিভধি শুরুং খলু বর্ণমাতবনঃ | 

সর্গায় রক্তং রজকোপবুংহিতং 
- কৃষতঞ্চ বণং তমস। জনাত্যয়ে ॥ 

ত্বমস্য লোকস্য (বভে। রিরক্ষিযু- 

গৃঁহেহবতীর্ণে(হসি মমাথিলেশ্বর | 
রাজন্যমংজ্ঞাহন্বরকে।টি যুখপৈ- 

০ 25225 ৬ 1 আপ শা পাপা এপ শসা সপ ও রি সা রি ্ ্ 



পাশা সপ 
হল সপ বস সা ত পপ পপ ০ পা, (৯ এ পর ৮০৮০ রে আস রস পতল সপ জ আস 

২৬৬ ষ্ট্দন্দর্ডঃ | [ ভগবগুলন্দর্ভঃ | 

৮ তি ০পোশ াশিশিসরশা 7 ৭ শাপিীজ আজ শি ১ পিপল ৩ পাশা 

স্থিতয়ে ইত্যাদি পদ্যদ্ধয়ে জ্রীমদ।নকছুন্দুভিন সমা- 
হিতং ॥ ৬৮ ॥ 

অত্র হায়মর্থঃ ॥ 

সপ্রপঞ্চস্য স্থগ্ি-স্থিতি-গ্রলয়-কর্ভা ত্বং ভ্রিলে!কস্মথিতয়ে 
যদ] তণা স্থিতিমিচ্ছসি তদ]| স্বমায়য়া স্।শ্রিতয়া মায়য়। 

শঙ্কা কৃত্বা আত্মনঃ শুক্রং বর্ণং স্বেন স্ুষ্টাং ধর্পরাং 
পেপে সিসি পাস পপ ০ শত পা সপ আপেল পাসপাপপাসপপাসপীশ্পা 

স্পীসপীশি ১শ্সিপস 

নিবহামান। পিহনিষযসে চমৃহ ॥ 

পরতো ! আপনি উত্ত রূপ হইযাও জিলোকীর পালনার্থ 
স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, স্থষ্ট্রি নিমিস্ত রজোগুণা- 
ম্বিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন। অপর প্রলয় সমযে তমেোগুণ- 

হার কৃষ্ণনর্ণ স্বীকার করিয়া? থাকেন ॥ 

হে অখিলেশ্বর ! হে বিভে!! আপনি এই সমস্ত লোকের 

রক্ষ| ইচ্ছা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া! অবতীর্ণ 

হইলেন, অত্তএব রাজন্য নামক কোটি কে!টি অন্থুর যুখপতির 
সহিত যে সকল সেন! ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে সাধু 

জনের রক্ষার্থ আপন তাহাদিগকে বধ করিবেন সন্দেহ 

নাই ॥ ৩৮ ॥ 
এস্থলে এই আর্থ ॥ 

জগতের স্যরি স্থিতি প্রলয় কর্ত মেই আপনিভ্রিলোকের 
স্থিত নিমিত্ত যখন জগতের শ্হিতি ইচ্ছ! করেন, তখণ নিজ 

মায়। অর্থৎ শিজাঙ্রিত মায়া শক্তিদ্বারা আপনার শুরুব্ণ 

1 রিনার নিন নারির রি িনিররি,. 



শর “পপ 

ঞ এ 
ভগবহ সন্দর্ভঃ | ] ষট্পন্দর্ভঃ | ২৬৭ 

শত ২ আপা পাাগাশ শা + শী 72 শা শশশীশপী শিট ইন এ 

বিগ্র।দিজাতিং বিভর্ধি পাঁলখমি অত্র সত্বমযেব শ্বমাব। 

ন্তেয়। নিকৃষ্টত্বাদুপবুক্তত্বাচ্চ অথ যদ। সর্গমিচ্ছসি তদা 
রজম। রজে|মধ্য। স্থমায়য়া কৃত্ব। উপবৃংহিতং রক্তং কাঁমিনং 

বিপ্রা্দি বর্ণ, বিভর্ষি। যদ।চ জনাত্যয়মিচ্ছপি তদ। তমো- 

ময্য! কুত্ব। কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং শিভর্মঘি। অথবা 

য্দ| স্হিতিমিচ্ছসি তদ। আঁত্মনঃ শ্রীবিষ্ণুরূপস্য শুরুং গুদ্ধং 
গুণসঙ্গ রহতমিত্যর্থঃ॥ শিবত্রন্মবস্য তৎসগাভাবাৎ ৪৩৯ 

তখৈব সি্ধান্তিতং ভীশুকদেবেন ॥ 

০ শা টি শিট ১৮৯ পাশা শাপলা পাপী 

অর্থাৎ নিজস্যষ্ট ধর্মপরায়ণ ক্ত্রাঙ্গণাদি জ।তিকে পালন 
করেন। এস্থলে সত্বমঘ্ী নিজ মায়াই জানিতে হইবে, যেহেতু 
তাহার নিকৃক্টত্ব ও উপযুক্তত্ব আছে ॥ 

অপর আপনি ষখন স্থষ্রি করেন, সেই লঙ্গয় রজঃ অর্থাং 
রজোময়ী স্বী্ মায়া দ্বারা রঙ্গোগুণান্বিত অনুরক্ত কামি 

ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণকে ধারণ করেন । আর যখন জনসমূহের বিনাশ 

ইচ্ছ। করেন তখন তমোময়ী শ্বীম মায়া দ্বারা কৃষ্ণ অর্থাং 

মলিন পাপরত সেই ব্রা্গণাদিকে স্বীকার করে। অথবা যখন 

স্থিতি ইচ্ছ। করেন তখন নিজ বিষ্ুরূপ্রে শুরু অথ।ৎ শুদ্ধ 

গুণসঙ্গ রহিত বর্ণ গ্রহণ করেন যেহেতু শিব ব্রদ্মার ন্যায় 

বিষু মু্তির গুণ সঙ্গের অষ্ভাব আছে ॥ ৩৯ ॥ 
এই রূপই শ্রীওকদেব দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১০ স্কম্ধের 

পর. ১০০৪০ এরর এস এপার. স্পার্ম পি 

॥ । । 1 ৃ | ॥ । ] ] ! 

ূ রর 
দ্ধ. ঞ -শ 



শিব: শক্তিযুত ততঃ  শখ্বভ্রিপিজে। € ৭57 মত্ত ইতযাদো হক্িহি 

নিশুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষ? একৃতেঃ পর ইত্যার্দি। অতএব । 

চল্দ্রক1 বিশদস্মেবৈঃ সংরুণাপাঙ্গ বাক্ষিতৈঃ | অকার্থানা- 
০ আপস পাপ পাস এ 

৮৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও রিও শোকে যথা ॥ 

হি নগুপিঃ সা পর রা গরুতে? পরও 
১ বর ১১১০০ সি লই পপ শত 

স সব্্ধ দৃগুপদ্রন্টা ভং ভজন শিগুণোভাবেহ ॥ 

শুকদেশ কহিলেন, ল্রাজীন! শিন সরন্দা শক্তিযুক্ত, 

ত্রিলিঙ ও গু চর | ঘেহেহু অহ্ষ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ | 

বৈক।রিক, তৈন ও তামস, মেই জন্যই শিবকে ঝ্িলিঙ্গ | 

বল! যায় ॥ 
তপর হরি সাক্ষাৎ নিগড৭ পুরুষ, প্রকৃতির পর এ মর্বব- 

সাক্ষী তাহাকে ভজনা করিলেই নিগুণত্ব প্রপ্তি হয় ॥ 
অতএব ১০ স্বদ্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৫ শোকে উক্ত ,হই- 

যাছে ॥ 

চতৃভূর্জ রূপধারী সেই মকল বাল-বৎসইঈ চক্িকার না 
বিশদ হান্য তথ! জরুণবর্ণ যুক্ত আপা দর্শন দারা রজ ও 

সত্বগুণে অ।পন অ।পন ভক্তর্দিগের মনোরথ সকলের অফ্টা ও 
পালক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিলেন। অর্থাৎ সত্ব গুণবৎ 
বিশদন্সিত দারা পালকের ন্যায় এবং রজোগুণহ অরুণগুণ- 

সহ ০০ সহি, জি ৮: মা । 
 » এক সপ রর আর ০৫ পা ০৯, সপ ৪ পল ০৯ পল আত জজ ৩ ৮ 

এ স্পা পাপ পপ পপ সা পা আপ সা পাপা 

2 ৯ এ পা পিজা আ ৪ পট ইত পার রর 



০৮ ০ পসিাপস্পর ++. রা ০ ০. এ প্র ++ ৮ “সস. ০০ সপ ৯ম, সত. 

ভগবত সন্দর্ভঃ | ] মট্পন্দঃ। ২৩৯ 

মিব রঃ গভযাং ত অন্ট পান /ক! ইত্যত্র া্বিকত্ব রাজ- 
সত উতপ্রেক্ষিত এব । নহু বন্তুতঘন। নিরূপিতে বর্ণং 
রূপং নতু কাগ্তিমাত্রং। গুণমযন্ব শ্বীকারেইপি ততদগুণ 

ব্গীবাঞারস্তঞাপ্পেক্ষত্বাৎ | নতু শ্রেতং বণমিতি 
ব্যাখা 650 

ভীপ্ষুঃন্িপস্য পালনার্ঘ গুণাবতারগা পরমাত্মসন্দর্ডে 
্ীরোদশাধি্বেণ গা তত্র তত্র শ্যামত্বে 
ন।তিগ্রামদ্ধে; | জনাত্যয় টনাযািনি শেততাহতি- 

০৩ শী শা্পীতাট তি নাটক শপ তত শর পর... জন 

য। তাদৃশ টির ॥ উনে্াতিত হইতে গর দ্র] অন্টাপ ন্যায় হু 
ছিলেন ॥ 

এন্লে সত্রিকত্ব ও রাজনত্ব উতপ্রেক্ষিত হইয়াছে। 

বস্তুন্ূপে নিরুপিত হয় নই । বর্ম শব্দে দশ শিল্ত কান্তি 

মাত্র নহে । কেন ন। গুণমধত্ব স্পীকার করিলেও দেই ৭ 

শ্রকাশক অ।কারেরও অপেক্ষা হইত । পরন্ত শ্বেতবণ ইহ! 

বলিখ। ব্যাখ্য। করেন নাই ॥ ৪০ ॥ 

পাপন নিগসি গুপাল ভার উবিফ্ুরূপের পঃমাত্মলন্দর্তে 

ক্ষ'রোদশ।মিত্ব রূপে হ্থাপন কর। হইবে অতঞ্ৰ সেই সেই 

যুর্তিত্ে শ্যাস্ত্ব বদিয়। অতিশয় প্রসিদ্ধ আচে ॥ 
জন সকলের বিনীশের হেতু যে রুদ্র তাহ।র শ্বেতবর্ণ- 

তই অতিশয় প্রানদ্ধ, একারণ তাহার বৈপধীত্য আপতিত 

হইয়াছে ॥ 

পপ ওএস ০ এ পা ক » সপ পা সভজ -57 ৮ পাতি দাত পিপি ১০৯ 



| চা ৮৫ 

২৭০ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবংমন্দর্ভঃ | 

মাপ. ৫৮ পপ এ পক স্পজপাপাপালা পাপ শি শিাশি শিিশীিশিশন্পেশীনা ও শিপ আলসার শি শা পাপী পপিশ লা শিপ ি। 

প্রসিদ্ধ! তদ্বৈপরীত্যাপাতাঁৎ । 
তখৈপণহি গোভিল সন্ধ্যে পাসনাযাং। 
ভততোহত্র ব্রক্মণে।হপি ন শোণবধর্ত ত।ৎপর্ধযং ॥ 

নচ ততদগ,ণান!ং তত্তদ্বর্ণ নিয়মঃ পরম ঠামপানাং বক!দীনাং 

শুরুত্ব দর্শনাৎ | সাত্বিকগুণে।পাস্তানাং আ্বাদরায়ূণ 

গুকাদীনাং শ্ম।মত্ব শ্রবণাৎ ॥ ৪১ ॥ 

স্বমাময়। ভক্ভেযু কৃপয়া মাঘাদভ্তে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্ব- 

প্রকাশাৎ! বিভর্ধি জগতি ধারধমাত্যর্গঃ ॥ 

রক্তং রজোময়ন্ত্বেন সিহ্ক্ষাদি রাগবহুণং | 

কৃষ্ণংং তমোময়স্তেন শগরূপপ্রক[শগহি তমিত্যর্থ2 | 

শশী শশী তিশা শিপ পে 

পে পািপপী শপসপশ শশা শীশক্ীশীশীশীীশীহিিস্টিশ। 

উল্তবরূপই গো ভিপসন্ধে।পামনা॥ বার্ণত আছে । অতএব 

| এস্থলে ব্রহ্মারও রক্তবর্ণত্বে তাৎপর্য নহে । যাহা হউক পত্ব 
রজঃ তমো গুণ সকলের শুরু, রক্ত ও বৃষ্ণলর্ণের নিয়ম নাই, 

1 যেহেতু পরম ত।মস বকগ্রভৃ্ির শুক্লবর্ণতব দেখা যাইতেছে । 
] আর সাত্বিকগুচণের উপাস্য আ্রীব্দব্যান শুকপ্রভৃতির শ্যা।ম- 
| বর্ণত্ব শ্রত আছে ॥ ৪১ 

অপিচ পুর্ব্বেক্ত “সত্বং ভ্রিলোকস্ছিতয়ে স্বমায়ুর়।” এই 
শেকে যে স্মমাযা শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থ ভক্ত 

কলের প্রঠি কপা। যেছেতে বিশ্বপ্রকাশকোষে মায়া শব্দে 
দন্ত ও কৃপা কহিয়াছেন। ব্ভর্ষি ত্রগার অর্থ জগতে ধারণ 

করিমাছেন। রক্তশব্দের অর্থ রজোগুণ স্বরূপ প্রযুক্ত সৃষ্টি 
করণের ইচ্ছ। প্রভৃতি বহুতর অভিপষ। আর কৃষ্ণ শবের 

1 8 
 শসস্সড 
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, 
ভগবছসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ২৭১ 

পার্থিবাদ্দারুণে। ধুসস্তম্ম। দগ্রিস্তরয়ী শয্বঃ | 
তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সন্বং যদ্ন্ধ দর্শন নমতুযুক্তেই ॥ ৪২ ॥ 

নন্ু কথমন্য!রধ৫েশৈব বাক্যেন লোকভ্রামকং বর্ণয়মি যতঃ 
সম্প্রতি জনাত্যযরং কৃষ্ঠোহয়ং বণ্ণো ময়! গৃহীত ইত্যা- 

ঝাতি তদ ৫দাশঙ্ক্য পরিহরন্নাহ ত্বমস্যেতি। নিব্ণহামানা 

০ রস পপ পপ 

অর্থ তমেো সমস্থ প্রঘুক্ত স্বরূণের প্রক।শ রছিত ॥ 

যেহেতু ৯ স্ক-দ্ধর ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লে।কে শ্সৃত কথিয়া- | 
ছেন ॥ 

কেন ন। প্রত.ক্ষ দৃন্ট হইতেছে, পার্থিব অর্থাৎ গ্রবুতি ও 
প্রকাশ রহিত ক!ষ্ঠ হইতে ধুম শ্রেষ্ট, কারণ তাহার প্রব্ভি 

স্বভাব জর্থাৎ গমন শক্তি অ।ছে, এঁ ধূম সপেক্ষ। অ।ব।র ভ্রয্ী- | 
ময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্মমাধক এই দৃক্টান্তে তম | 
অপেক্ষ! রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষ! সন্তগুণ গাধান, "ধুছুতু | 
সত্ব ক্ষ ব্রল্মদর্শক অত্তএস তশুদগ,ণাঁপাধ হধি বিরিঞ্চ | 

হুর প্রভৃতিণও অপেক্ষারুত বৈশিষ্ট্য হইল £ ৮২ ॥ 

অছে ! অশ্যর্৫থ ণ বাক্যবাগ কেন লোকের ভজন» 

বর্ণন করিতেছ ? যেহেতু সম্প্রতি আম জন্সকলেন বনু 
নামত এই কৃষ্জব্ণ গ্রহণ কণিয়!ছি এই অর্থ উপশ্হিক হ্ভ- 

তেছে, অতএব এই আশঙ্কার পরিহারপুর্ববক কহি্ডেছেন ) | 

তুমন্তে তি” ইত্যাদি ১০ ক্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৮ ৫হ্কাকে। 

| [| &৬ ] চা মরে 

শপ শপ 2" শপ তা সত আল আস ৩০ পচ ০ পপ. 



০] | | রঃ 
| ২৭২ মট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবত সন্দর্ভঃ | 

ইত্তস্ততশ্চল্যমাঁশাঃ ॥ 

অং ভাঁবঃ আস্ত!ং তাবদ্বন্গাঘনত্ব শুদ্ধ সত্বময়ত্ব বোধকং 

গ্রম।ণান্তরং | গুণ।নুবূপ বূপাঙগগীক।রেহপি যথা প্রপয়স্থয 

ছুঃখমাত হেতুত্বাৎ শ্ুষুপ্তিরূপত্বাচ্চ তত্র তদর্থাবসরে। 
ভনতি। তথাহদ্য তু কালপ্য ত্বৎকৃত রক্ষমা জগৎস্্রখ 

হেতৃত্বাৎ তমোময়হ্বরবিন।শযো গ্যত্ব।ভেষ'মস্থর।ণ।মপি 
.্স শপস্পপ লপ এ  পপপ -ক ৮০৩ ৮ সী আপা সপন পপ ০ পাস ও ০৯০ পপ শা 

দনিব্্তহমান1” ইহার অর্থ ইতস্ততঃ চাল্যমানা ॥ 

ইহ!র তাৎপর্য; এই । গুদ্ধ-সত্বময়ত্ব ব্রচ্গা ঘণত্ববোধক 

অন্য গ্রমাঁণ এক্ষণে থ।কুক, গুণানুরূপ্ রূপের অঙ্গীকারেও 

যেমন প্রলয়ের ছুঃখমাত্র হেতুত্ব এবং স্তযুণ্তি বূপত্ব প্রযুক্ত 

সেই প্রলযের এ প্রকার আংর্থর অর্থাৎ গুণানুরূপ অঙ্গীকাঁরের 

অবসণ হয় ুদ্রেপ এই ্দিতি কলের তত্কর্তৃক কৃত রক্ষ।- 

দ্ব!রা জগতের সুখ হেতুতব গযুক্ত তমোমম অস্থর সকলের 

বিমাশ যেগ্যত্ব হেতু তৎুস্মুদায় অন্থরদিগেরও বিন।শচ্ছলে 

সর্ধগুণাতীত গোক্ষস্বরূপ প্রসশ্গতার লাভ জন্য সেই গুণানু- 

| 

নিট ০৯৯৯ 

রূপরূপের অগ'কার নিমিত্ত অবসর হয় না। গৈহ্ধব আনমন 

কর ইহার ন্যায়; অর্থ।ৎ কেহ ভোজন কলে শৈম্ধব আনয়ন 

কর এই বাক্য প্রথোগ করিলে তাহাকে যেমন লবণ আনিয়! 

দিতে হয, আর গমন কালে লুমজ্জিত হুইয়। দৈদ্ধব আনয়ন 

| কর প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন ঘেটক আনিয়া দিতে 

1 হয়, সেইরূপ শ্থিত্তিকাঁলে সকলের হিতাচরণ নিমিন্ত ভগব।ন্ 

ক ৪ 



ভগবৎসন্দর্ভঃ| ] ষট্সন্দর্ডভঃ | ২৭৩ 
পর পপ আআ ৮ পাপা ০৯ ১ ০টি শসা সপ অর ০ ও এ+ 

হুননধ্যাজেন পর্বগুণাতীত মোঙ্ষাত্বকপ্রসাধলাভাত্তা্থা 
বসরে। ন ভনতি সৈন্ধবমানয্লেতিবং ॥ ৪৩] 

তখৈবে[ক্তং ॥ 

জখকালে তু সন্ৃস্য দেবষান্ রজপোহন্ুর।ন্। 
তমসে! যক্ষ রক্ষাংদি তৎ কালানুগুাপণ'হভজদিতি ॥ 

তন্মান্ন তমঃকৃতে।হয়ং বর্ণণ রজঃসত্বাভ্যাং রস্তশুর্ু। 

বেব ভবত ইতি তু প্রতিপূর্ধবপক্ষিমতং | ততশ্চ পারি- 
শেষ্য প্রমাণেন স্বরূপশক্িব্যঞ্জিত্বমেবান্রাপি পধ্যবস্থ্য- 

অবতীর্ণ হইয়। যে সকল অন্থরকে সংহার করেন তাহ! অভিত 

নয়! কেন না বিনাশচ্ছলে তাহাদিগকে পরমহিতশ্বরূগ 

মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ 

এইরূপ ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৮ শ্কে শ্রীশুকদেব রাজ! 
পরীক্ষিতৎকে কহিয়াছেন ॥ 

রাজন! সত্বগুণ অ।পনার বৃদ্ধি সময়ে দেব ও খধষিগণকে 
ভজন। করে অর্থাৎ তত্তদ্দেছে প্রবিষ্ট হুইয়া ত।হ।!দিগকে | 

বদ্ধিত করিয়। থাকে, সেইরূপ রজোগুণ আপনার বুদ্ধিকাঁলে 
অন্থরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি মময়ে কালের অন্ু- ; 
গুণ হইয়1 যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতিকে ভবলম্বন করে ॥ 

অতএব এই বর্ণ তমঃকৃত গুণদ্বার। রক্ত ও শুরুবর্ণ হয় 

ইহাঁও প্রতি পুর্ববপক্ষীয় মত। 

সেই কারণে পারিশেষ্য প্রমাণ ছ।রা স্বরূপ শাক্তর প্রকাঁশ- 

2 _ 



গি 

| ২৭৪ ষট্পন্দর্ভ3 | [ ভগবগুদল্দর্ভঃ | 

সপ নশ্পা শপ? পিপিপি তর. আস, এপ আস পপ - পর - --+ সপ ক আ লাশ সোপ শিপ শপ এ ত.. শল তশ্পিশশ কিক ২ শিপ শি শশা নিত শ্পাশীনি 

তীতি তাৰঃ | ৪8 ॥ 

তাঁথব তমেবার্থং শ্রীদেবকীদেবযপি সংভ্রমেণ প্র।গেব 

বিবৃতবতী রূপং যভৎ প্র।ভ্রক্যভ্তমদ্যমিঠি ॥ ৪৫ ॥ 

অথ প্রকৃতমন্ূসরামঃ ॥ 

তথা গুণস্ত বেনক্ষণ্যমাত্ম!রাগাপামপযাক্ষণলি লঙ্গগম্য।- 
পি শী এস শশা সিসি 77 

ত্বই এ কৃষ্ণরূপে চিপ হইল ॥ 8৪ ॥ 
[এই প্রকার অর্থকে ই ্রী,দবকী.দবীও সম্ভ্মদ্বার| পূর্বেবেই 
। বিস্ত।র করিয়াছেন ॥ 

| ১০ স্কন্ধেব ৩ অধ্য।য়ে ২১ শোকে শ্রীদেবকী বাক্য যখ। | 
“লদপং যন গাহরব্যক্তমদ্যং 

ব্রহ্মজ্যোভিনিিণং নির্বিবকারং) 

সত্ব(মাত্রং নির্বিখেষং নিরীহং 

স ত্বং সাক্ষাদ্বিষুরধ্যা তদী প$” ॥ 
ভাঁৎপর্ধা। দেবকী কহিলেন, ভগবন! বেদ সকলে | 

ৰ ফধা।কে অনির্ববচনীয় কয কল্প বস্ত বলিষা বর্ন করেন 

অর্থাৎ ধাঁহাঁকে নিরীহ (সান্সিধ।শাত্রে কারণ) শির্ধিবিশেষ, 

সন্ভামাত্র, নিণ্রধিকর, নিপুণ, জ্যে।তিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য 

আর্থযৎ মূল কাঁরণ বলিয়। থা.কন আপনি সেই বস্তু সাক্ষাৎ 
বিষুণ, অধ্য।ক্ম দীপ, অর্থ।ৎ বুদ্ধ)াদকারণ সমুছের প্রকাশক 

অতএব আপনকার আশক্ক। নাই ইত্য।দি ॥ ৪৫ & 

এক্ষণে প্রকৃত বাকের জনুসরণ করি ॥ 



ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্পন্দর্ভঃ। ২৭৫ | 

ভুতরূপত্বং ॥ 
তদঘথ। শ্রীসৃতে।ক্তৌ ॥ 
আত্মারামাশ্চ মুনগ়োণিগ্রন্থ। অপু।রুক্রমে | 
কুর্বব্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথংভূতগুণে। হরিঃ ॥ 

হরেগুণাক্ষিগুম্তির্ভগবান, বাদর[য়ণিঃ | 

অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষুুজনপ্রিয় ইতি ॥ ৪৬ ॥ 
অতএবে।ক্তং (বঞুধন্মে ভরে ॥ ঞ 

টি ০০স্পিশ০ ৮৯. পেশ তিন ৮ শি শা ৮ টনি ৩ ৮ শী শপ ০৩ ০ শা শশী পলাশী শি পিস পাশ 
জে; ৮: 

এঁ প্রকার শ্ীকৃষ্ণমূর্ভির গুণেরও বৈলক্ষণ্য আছে । যেহেতু | 

অ।আারামগণকেও আকর্ষণ করিষা থাকেন এই চিহুদ্বারা । 

অদ্কুত রূপ বোধ হইতেছে ॥ | 

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০1 ১১ শোকে আ্রসুশ | 
বাক্য ঘথা ॥ 

অত্মারাম মুনি পকপের কোন প্রকার হৃদয় গ্রশ্থি না 

থাকিলেও তীহাঁরাঁও উর্ুক্রম শ্রীকৃষ্েে ফলাভিলন্ধি রহিত! 
তক্ত্তি করিয়া থাকেন, হরির এতাদৃশ অনাধারণ গুণ যেমুষ্জ 

অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুত্স্বক হয়েন ॥ 
বিষুভক্ত প্রিয় ভগবান, ব্যাঁপ নন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট 

হৃদয় হইযাই এই শ্রীমন্ডাগবত রূপ বৃহদাখ্য।ন অধ্যয়ন | 

করিয।ছিলেন ॥ ৪৬1 ৃ 

অতএব বিষুধর্পোতরে কথিত হইছে ॥ ৃ 
৪ গর 



চ লি নবীন গে 
২৭৬ রি [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

গুণাঃ স্ব যুজ।ন্তে আর্য, শ পুরুষে স্তমে। 

দোষাঃ কথা্ন্সৈবাএ বুজতে পরছে! ছি সঃ। 

গুণদে।ষী সা়ফৈব কেচিদাহরপতিতা১। 
ন তত্র মায়া সাধী বা তদীয়ৌ তু কুতোহা ২2 
তল্ম(ম মায়! সর্ববঃ সর্বমৈশ্বর্য্যসম্তবং | 
অমায়োহীশ্বরো যল্সাভন্মান্তং পরমং বিছুরিতি ॥ ৪৭1 

অথ ন বিদ্যতে ইত্যস্ত প্ররুতশ্লে!কস্ত বাখ্যাবশেষ2। 

ভতদেবং স্বরূপশক্তিবিল।সরূপত্বেন ভেষাং জন্মাদীন।ং 
প্র।কৃতাছৈলক্ষপ্যং সাপিতং ॥ ৪৮ ॥ 

প্রশ্ব্য্য হেতু ভগবান, পুরুষোন্তমে গুণ সকল সংযুক্ত হয়, 

তাহাতে কেন জুমই দোষ সকল লিপ্ত হয় না, যে হেতু 

তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠ । কিম্তব কতিপয় অপগ্ডিত 

মায়। দার! তাহাতে গুণ ও দোষ আরে।প কণিয়া থাকে। 

উহাতে যখন ম'য়। ও মাখাবী কিছুই নাঈ, তখন তৎসন্থন্ধীয় 

গুণ দে।ষই বা কিরূপে থাকিব । অতএব সমস্ত জগৎ এশ্বর্ব্য 

হইতে উৎপন্ন হইখাছে মাথা কর্তৃক হয় নাই, যেহেতু ঈশ্বর 
মাসাতীত, সেই ক!র.ণ পগচতিরা তাহাকে পরম বলি 

বর্ণন করেন ॥ ৪৭ ॥ 

ভানন্তর ৪৮ আন্কধুত “ন খিদ্যতে যণ্য চ জন্ম কর্ম বা” এই 

প্রকৃত শোকেন ব্যাখ। শেষ হইল। অতএব এই প্রকারে! 

ন্বরূপ শক্তির নিলান হেতু সেই সকল জন্ম।দির কৃত জন্ম 

ৃ ১ 

্ সস চতুছেনে সত সকল 



৬০ ৃ 
তগবৎসন্দর্ভঃ 1] ষট্দন্দডঃ | সি 

শখ সপ সপ পপ পপ সপ পপ স০ সা সপ পল ১৮০ শপীশি ১ পতল 

ততাশঙ্কতে ॥ 

ননু ভবন্ত রূপ ভূতান্যেন 7ম আখাঁপি স্বরূপস্তৈব 

পূর্ণত্ব'ৎ তত্তৎ প্রাপ্তী কিঃ গায়োজনং তন্রাহু লে।কা 

পায় সস্ভন।য় মর ভ'ঞ-ভান? তস্ত্য অপ।ধঃ সংসারধ্বংস 

তৎপুন্নিকঃ সন্ভবো ভক্তি্নখণ্ডাণ্ড, ভূ তত্প্রাপ্তো। রর 
এত পুযুপলক্ষণং | গীযাসেনা মপি ভক্তিন্থখেৎ 

কর্ষণার্থং ॥ ৪১ & ্ 
তদুন্তং শ্রীমদজ্জনেন প্রথমে ॥ 

তথ।য়ধ্াবতা ত্র স্তে ভুবো ভারজিহীর্বব1। 
৮ "সপ 

হইতে বৈলক্ষণ্য (ভিন্নত। ) স'ধন করা হইল ॥ ৪৮ & 

এউ নিলয়ে আশগ্ক( করিতেছেন, আছে! সেই সকল 
জন্ম'ণি স্বরূপ ভূত হউক, তথ।পি স্বরাপেরও পুর্ণস্ব হেতু 

সেই সেট গুপ্ত গয়োৌজন ক 17 এ প্রশ্ন কহিতেছেন 

এ নকল জন্ম।দ লোঠুকণ অপর ও শ্তদেবনমিন্ত । লে।ক 

শব্দের আর্থ ভক্তজন। তাহ'র ভাণ্যশ আআ, ২ আংসারধ্বংস 
এ সংসার ধ্বংপন পু'নক মস্তপ তাখাৎ শ্ল্ণ প্রাপ্তি | 
ভূ খাতুর অর্থ ভক্তিন্থখ প্রাপ্তি, তদি 57 হও উপলক্ষণ 
মাত্র । নিত্যপার্ষদাদাগের ভক্ত আহ” এগুকর্ষ নিমিত্ত 

ভগবান্ জন্ম গ্রহণ কিয়] খাতকতি 2 

এই |ববম ১ ক্কন্ধেক ১ জা: 55 আীমদর্জন 

কর্তৃক ক্থত হইব ছে ঘথ। ॥ 

£ | 



| সু 
৮ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

পপ. ০ রর এ পা ০ ০০ পা ৬ সপ 

স্বংন!'মনন্যতাবান।সনুধ্যনায় চাঁপকৃদিতি ॥ 

অসার্থঃ। যথাহন্যে পুরুমাদয়ে। হবতার।ঃ তথায়ঞ্চাব 

তারঃ লক্ষাস্ভগবত৫ শ্ীকৃষণ।খ্যস্য তবৈব এা।কটাং, পরম 

ভক্তয় ভূবেো ভারজিহটর়। জ!তোহপি অন্যেষ!ং স্ব।নাং 

ভক্তানাং অদকৃৎ মুছুরপ্যনুধ্যানায় নিজভজনসৌখ্যায় 

স্তলতি 1৫৭ ॥ 

ননু তহি” ভক্ত.লীখামেব গ্রয়োজনং ভারা পূর্ণ।- 
নন্দগ্য তন্যেহ প্র-য।জনমঠ কুতঃ ইত্যেতৎ কথমুপ 

পদ্যতে তত্রাহ দিউনারাখাগােতি। অন্যথ! রি 
--7-- শাশশি ৮. সপ ০ টা শট শিট তত পি? রী কাছ ৩ এপ - পাস শপিমপ রস ১ আশ পপ, পে 

অর্জুন কহি.লন হে কৃষ্ণ! তোমার এই অবতার পৃ্থ- 

বীগ্ন ভার হরণ র৫ঘ এবং বন্ধূররগ ও একান্ত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ 
অন্ুপ্যান করিয়* কৃতার্থ হ্টবে এতনিসিতত ॥ 

তাঁপর্ধ; ! যেমন অন্য পুরুষাদি অবতার, সেই দূপই 
এই অবতার। আপনি কৃষ্ণনাসক সাক্ষাৎ ভগবান আপনার 
এই আলির্ডাল পরম ভক্ররূপা পৃথিবীর ভার হরণ ও অন্য 
নিঞ্জ ভন্তগণের নিরন্তর অনুধ]ানের জন্য অর্থ? নিজভজনের 

খের পিমিভ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 

কহে! তবে ভক্তের হখই প্রয়োজন হইল নভুব। ইহ 
লোকে সেই পুর্শানন্দের প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায়? এই বচন 
হর বিরে।ধ হেতু তাহার ভক্তস্থখ প্রষ্ষে।জেন কি প্রকারে 

উপপন্ন হইবে ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “অনন্যভানান।মিতি 

[পি নু 
সস উত্স পপ পাপ স্পা শী ি্পিপলা শীল শীট সপ পপ সপ সত িপ০রস রন 



ঢু. ূ নি 
| ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ 1 ২৭৯ 

শিরে।মখেনির্দে'ষস/ তস্য তন্মাভ্রাপেক্ষকাঁণাং তেষ। 

মুপেক্ষায়ামক।রুণ্যদে।ষঃ প্রণজ্জেতেতি ভাব । আত্মা 

রামেহপি কারুণ্য গুণাবকাশো গুণা বিরুদ্ধা অপিতু 

সমহার্য্যশ্চ সর্ববত ইতি স্মরণা বিচিত্রগুণনিধানে 

শ্রীভগবত্যেব সন্তভনতি। ততোহন্যত্র তু সঞ্চরিত তদগ,- 

ণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিণদসেব স।শ্চর্যযং শর 7 দ্িভি- 

রুচ্চৈগাঁয়তে যশ্চাবিরঞ্চমাপামর জন মাকর্রন্ষেৰ বর্ততে॥ 

পাপী পপি লা পপ পপ ত পি সলাত ৩৭৩ 

যদি তক্তন্ুখ প্রয়োজন ন। বল তাহা হইলে সব্বজ্ঞ শিরো- 

মণি নির্দদেষ সেই ভগবানের ধ্যানমাত্রকে যাহারা অপেক্ষ। 

করেন মেই সকল ভক্তগণের পরিত্যাঁগে অকারুণ্য রূপ দোষ 

প্রক্তি হয়। আত্মারামেও কারুণ্য গুণের অবকাশ আছে 
অর্থাৎ .আত্ম।রাম ব্যক্তিতেও ক।রুণ্য গুণের উদয় হুইয়। 

| থকে । অতএব গুণণকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম- 
| পুরুষ ভগবাঁনে সর্বতে। ভাবে উদ্বাহরণ করিবে এই স্মরণ- 
| হেতু বিচিত্র গুণশিপি শ্রীতগশাঁনেই এ সমুদাঁয় গুণ সম্ভবে এই 

নিমিত্ত জন্যত্র সঞ্চরিত যে গুণাংশ তাছাও ভগবৎ সম্বন্ধীয় |. | 

শ্রুতি ঘকল পদে পদে আশ্চর্য্য রূপের্াহাকে উচ্চ করিষু! 
গন করিতেছেন, ধিনি ব্রহ্ম। অবধি পামর পর্্যস্তকেও আক- 

বণ করিয়া বর্তমান আছেন | রং. | 

রর ূ ঙ্া 
| ৫৭] 



. নি 
২৮০ ষট্পন্ার্ডঃ। [ ভগবগমন্দর্ভঃ। 

তছুক্তং স্বয়মেব ॥ 

ভজতোইপি ন বৈ কেচিস্তজস্ত্যতজতঃ কুতঃ | 
আত্ম রাম হাপ্ত কামা' অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রহঃ ॥ 

নাহস্য লধ্যে। ভজতোহপিজন্ত.ন্ ভজ।ম্যমীষামনুরত্তি- 
বৃতয়ে ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥ 
তন্মাৎ পরমপনমর্থপ্য তস্য কৃপ।লক্ষণং ভজ্জনস্থখ প্রয়ো- 

এই বিষয়ে ১০ ক্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে 

স্বয়ং শ্ীকৃঞই কহিয়।ছেন ॥ 

হে স্থন্দরীগণ! কতক গুলি আত্মারাম অর্থাৎ অপরাগ, 

দ্রশী, কতিপয় আগুকাম পুরুষ (যাহার! পূর্ণকা মত্বপ্রযুক্ত 

বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছা রহিত) আর মূঢ় ও কৃতত্ব এই 

চারিপ্রক।ব ব্যক্তিরা ভজন। কারি লোকদিগের ভজন করে 

না, ইঞ্ছাতে যাহারা ভজন। ন। করে তাহাদিগকে যে ভজন! 

করিবে তাহার সম্ভাবনা কি ?॥ 

হে সখিগণ ! এঁ সকল ব্যক্তির মধ্যে আমি কেহই নহি, 
আমি পরমকারুণিক এবং পরম শ্ুহছৎ১ কারণ ভল্পনা কারি 

এঁ সকল ব্যক্তির নিরন্তর ধ্যান প্ররৃভির নিমিভ তাহাদিগকে 
ভজন। করি না । যেমন অধম ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া নষ্ট 

করিলে কেবল দেই ধনের চিস্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে অন্য 

কিছুই জ।নিতে পারে ন। তদ্রপ ॥ ৫১ ॥ 
অতএব পরম সমর্থ সেই ভগব।নের কৃপা চিহ্ন ভক্তজনের 

(৬ 
১ ও উই উনি টি 8 ৬০৫০ ্স্প্্ী ীসহাররস্পপ্্রর 



ভগবৎসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ২৮১ 

জনকত্বং নাম কোহপি স্বরূপানন্দবিলাসভূুত পরম-পর- 
মাশ্চধ্যত্ব ভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যেইপ্যন্থু কা।লমৃচ্ছতীত্য- 
নেনৈব দর্শিতং | অতঃ গয়োজনান্তর মতিত্বং তু তন্মিম্না- 
স্ত্যেব তৎপ্রয়েজনত্বঞ্চ তস্য পরম নমর্থস্য আনন্দবিলাল 
এবেতি দিক্ ॥ 
যথে।ক্ং ॥ 

কৃপ।পোরসমর্থন্য দুঃসহৈব কৃপালুতা ॥ ৮ ॥ ৩ ॥ 
শ্রীগজেক্রঃ গ্রীহরিং ॥ 

তম্মাদপাণিপ।দশ্রুতেরপি স্দনন্ত স্বপ্রক।শানন্দ (বগ্র 
এব ভগবতি তাৎপর্্যং নান্যন্রেতি গ্রতিপাদমন্তি ॥ 

স্থখ গ্রয়েজনকত্বই কোন স্বরূপানন্দের বিলাস রূপ পরম 
আশ্চধ্য স্বভ।ব বিশেষ, ইহা মূল পদে অর্থাৎ ৮ স্কন্ধের ৩ 
অধ্যায়ের ৮ শেধাকে “অনুকলম্বচ্ছত” এতদ্বার! দেখান 
হইয়াছে ॥ 

এই নিমিত্ত সেই ভগবাঁনে স্থখ প্রয়োজন বিষয়ক মতি- 
মাত্র নাই। ভক্তজনের স্থখ প্রয়েজনত্বই সেই পরম সমর্থ 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিলান। 

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 
অসমর্থ কৃপানুর কৃপালুতা৷ অসহাই হইয়া থকে ॥ ৫২ ॥ 
জতএব “অপাণি পাদ” এই শ্রুতিরও নিত্যি, অনস্ত, 

স্বপ্রকাশ এবং আনন্দ বিগ্রহ ভগবানেই তাৎপর্য অন্যত্র 



০ ২৮২ ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবৎুলন্দর্ভঃ। 

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খথিলকারকশক্তিধর 

স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্তযজয়াহশিমিষাঃ | 

বর্ষভূজে|হখিলক্ষিতিপজ্েরিব বিশ্বস্থজে। 

বিদধঠি যত্র যে ত্ৃধিকৃত। ভবতশ্চকি তাঃ ॥ ৪৯॥ 

অযমর্থঃ ॥ 

অত্র করণং নাম বাস্য।দি বং কর্তৃশক্ি প্রেগিত য়া 

সস শপ সপ পাপ শপ জা চা শপ পম সত পপ সা শি 7 তি শী শশা ৯ পালা 

কা 
পর পা. -_ ০ রর 

নহে, ইহাই গ্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ 
১০ স্কন্জে ৮৭ অধ্যায়ে ২৪ শে।কে ॥ 

শ্রুতি সকল কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ইন্ড্রিয়সন্থদ্ধ 
রহিত হুইয়াও সমস্ত গ্র।ণিনর্গের ইন্ড্রিয শক্তি বিধান করিয়া 

থাকেন, যেহ্তে আপনি স্বপ্রকাশ ত্বরূপ, স্তরাং স্বতঃপিদ্ধ 

জ্ঞনের আর ইব্জ্রিয়াপেক্ষা হয় না। অতএব ইন্্র ব্রহ্মা 

প্রভৃতি দেববৃন্দ অবিদ;| গহকৃত হইয়া আপনার পুজা আহ- 
রণ করেন, যেমন খণ্ডমগ্ডল।ধিপতি রাজারা অখিল মণ্ুলধি- 

পতি মহা রাজকে স্বপ্রজ্জ! দত্ত বলি প্রদান করেন তন্রপ মনু 

দত্ত হব্য কব্যাদি গ্রাদান করিয়। থাঁকেন। যেহেতু আপন! 

কর্তৃক যিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইয়।ছেন, ঠিনি সভয়ে আপ- 

নার সেই কর্ম সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ 
তাৎপর্য । এস্ছলে করণ শব্দে বাস্যাদির অর্থাৎ কুঠার 

ৰস ৯৪ 



| 
ভগবৎদন্দর্ভঃ | ] যট্দন্দর্ভঃ | ২৮৩ 

কাঁ্ধ্যকরং বর্ত,র্ভ্নত*ং কেবল করণস্বাপন্নমেব বস্তঙ্ী 

কৃতং নতু শ্বরূপত্বাপন্নমপি যত্তদপি। যথ। দহনাঁপে। তচ্ছ- 
ক্যদিকং। গৌণাথত্বাৎ ॥ ৫৩ । 
স্বরাট.পদনিরুক্তো স্বেনেতি তৃ ীধান্তপদস্য স্বরূপশক্রা- | 
বেব পর্্যবমানাচ্চ ততে। জীবস্য চিন্রপত্বাৎ পাঁণ্যাদীন।ং 
স্বতে। জড়ত্ব।ৎ | তদধীনশক্তীশাঁং তেষাং ভিন্নতমানাং 
করণত্বং মুখ্যার্থমেব। ততোহসৌ। তদ। সক্তত্বাৎ মকরণঃ | 
ত্বং তদন্তর্যামী তনদনাশক্তত্বাৎ তদ্নপেক্ষঃ। যতঃ শ্বরট 

সি 

সপ 

বিশেষের ন্যায় কর্তার শক্তি দ্বার প্রেরিত হইয়া কার্যকর 
ও কর্তা হইতে অতিশয় ভিন্ন, কেবল করণত্ব রূপে বস্তুর 

স্বীকার কিন্তু স্বরূপত্ব রূপে প্রাপ্ত যে বস্তু তাহ! নয়। যেষন 

দাঁছনাদিতে গৌণার্ঘ প্রযুক্ত তদীয় কর্তৃত্ব তজপ ॥ ৫৩ ॥: 
“ম্বরাট»৬ এই পদের বৃৎপত্তিতে “ম্বেন” এই তৃতীয়ান্ত 

পদের যেমন স্বরূপ শক্তিতেই পর্যযবসান, ভদ্রেপ জীষের 

চিদ্রুপ অর্থ। জ্ঞান স্বরূপ প্রযুক্ত হস্তাদির স্বতই জড়ত্ব সিদ্ধি 
হইল। স্ৃতরাং জীব হইতে ভিম্ন এবং জীবাধীন শক্তি সক- 

লের করণত্ব মুখ্যই জ।নিতে হইবে । অতএব জীষ করণে 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নকলে আসক্তগ্রযুক্ত সকরণ, কিন্তু আপনি | 
জীবান্তর্যামী করণে ( হস্তাদিতে ) অনাসক্ত প্রযুক্ত এ.করণকে 
অর্থীৎ পদ।দিকে অপেক্ষা করেন না। যেহেতু আপনি 

রি ন্ 



হই ১. 
২৮৪ ষট্সন্গার্ডঃ। [ ভগবত সন্দর্ভঃ | 

স্বরূপশক্ত্যৈব রাজস ইতি ॥ ৫৪ ॥ 

তথা প্রলয় কাঁলাবসানে স্ত্রিম উরগেক্রভোগভূজদ গুবিষস্ত 
ধিয়ে! বয়মপি তে সমাঃ সদৃশে!হজ্ৰি, সরোজহৃধা ইতি 

বিদ্বদগণগুরুভিরস্মাভি রূপি নিজ1লম্বনত্বেন বর্ণ মান পরম 

দিব্যকরণগণবিচ্ত্রোহপ্যমৌ অকরণ এব কুতঃ স্বরাঁট। 
ম্বেন শ্বরপশক্তিবিলামবিশেষ সিদ্ধ প্রাছুর্ভ। ববিশেষেণ 

্বরূপেশৈব তত্তৎ করণ তথা রাজসৈ। তেষাং স্বরূপভূত- 

স্বরাট, অর্থাৎ ্বরূপশক্তিদ্বারাই টা দেদীপ্যযান ॥ ৫৪1 
তথা প্রলয়ের অবস!নে পক্ত্রিয় উরগেন্দ্র” এই ১০ স্কন্ধের 

৮৭ অধ্যায়ের ১৮ শোকের পরার্ধে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন, 
ছে ভগবন! অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে 
দর্শনপূর্ববক সপ্পেন্্র দেহ সদৃশ আপনর ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি 
কামত্ব। স্ত্রীগণও যাছ! প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুত্যভিমানিনী দেবত!. 

রূপ আমর।ও আপনাকে অপরিচ্ছিরপে দর্শন করিয়।ও আপ- 

নার পাদপদ্ম স্বখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই। এইরূপে 
বিদ্বান জনসকলের গুরুরূপি আমরাও স্বীয় আলম্বনত্ব রূপে 
বর্তমান ভগবান. উৎকৃষ্ট করণ গণে (হস্তাদি ইক্জিয়সকলে) 

বিচিত্র হইয়াও অকরণ হইয়াছেন, যেহেতু আপনি স্বপাট,। 
অর্থাৎ নিজ স্বরূপশক্তি বিল।স শিদ্ধ প্রাছুর্ভাব বিশেষ ম্বরূপ- 

্ব।র।ই সেই সেই করণ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। 
অতএর মেই সকল করণের স্বরূপ তৃন্তত্ব প্রযুক্ত মুখ্য করণের 

ধর নক " সা শা ৪ সস তপ্ত ৮০০০ ০ ৮ অর সা. ওরিরারাররাারররিরারিব আরাররাররারর ১ ০ তা ইট চাটার “ ৫১ “পারা 
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ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] যট্লন্দর্ভঃ। ২৮৫ 

স্বেন মুখ্য করণত্বাযোগাদিতি ভাবঃ। অন্যথোৌপা।ধিক বন্ত্ 
দ্বার] তথাপি প্রক।শে কথং নাম স্বরাট ত্বং সিধ্যেদিতি 
চ॥৫৫॥ 

আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্ভং বহুধ। দৃশ/মানং। 

নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শুতে । 

আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিরিত]াদি স্মৃতেশ্চ ॥ ৫৬ ॥ 
ননু ময়ি তথ।ভূত স্বরূপশক্তীন।মস্তিতায়াং কিং প্রমাঞু, 
তত্রাহুঃ। আঁখলকারকশন্তিধর ইতি অধিলেভ্যং 
প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণ।নি চক্ষুর।দি গোলোকানি তেষু 

অযোগ জানিতে হইবে। ইহ না হইলে উপধিকৃত বস্তার 
আপনার প্রক।শে কিরূপে দ্বরাটত্ব এই নাম পিদ্ধ হইত ॥৫৫ 

শ্রতিতে উক্ত হুইয়াঁছে ॥ 
পরমেশ্বর আনন্দম।ত্র, জর। রছিত, পুরাণ এবং এক হইম। 

বহু প্রকারে দৃশ্য হয়েন, ইগাতে না না কিছুই নাই ॥ | 
স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে ॥ 

পরম পুরুষের হস্ত, পাদ, মুখ ও উদরাদি সমস্তই অনন্দা- 
মাত্র ॥ ৫৬। | 

অছে! আমাতে এ রূপ শ্বরূপশক্তি সকল যে আছে 
তাহ।তে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে শ্রুতিগণ কহিতেছেন, 
আপনি “গখিল কারক শক্তিধর” অর্থাৎ সমস্ত প্রাণির চক্ষু 
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শক্তীশ্চেক্দ্রিয়াণি ধরপি দদামীতি তথা সর্বেবেষু তেষু তত্ত- 

দ্বারণাভাস্ত ত্বমি স্বত£দ্ধা অব্যয়াঃ পুর্ণাএন সম্তীতি 
ভাব | 

তথাচ শ্রতিঃ 1 গ্রাণপ্য ্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদ্যা | 
স্বাভাঁবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়চেত্য।দ্যাচ |. তদুক্তমেকাদশে॥ 

যস্যক্দিয়ৈস্তনুতূ ঠামুতয়েক্দ্রয়াণি জ্ঞানং ত্বতঃ শ্বননতো 

বলমোজ ঈহছেতি ॥ ৫৭ ॥ 

রাদির গো'লাক সমুদায়ে শক্তি ও ইন্জিয় কল প্রন 

করিয়। থাকেন তথা সমস্ত গোলোকে মেই দেই ইন্দ্রিয় তু 

সমুদায়ের প্রদান প্রধুক্ত শক্তি আপনাতে শ্বতঃিদ্ধ অব্যয় ও 

পূর্ণরূপে অরবাস্থত আছে ॥ 
উল্লিখিত নিষধের শ্রুতি গরম যথ। ॥ 

আছে! পরমেশ্বর প্র।ণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি! 
তথা পরমেশ্বরে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়। গ্গ।(ভ।পিকী ॥ 

এই ব্ষিপ্ একাদশ স্বন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শোকে কথিত 

হইয়।ছে যণ! ॥ 

বাহার শরীরে এই জ্ুবনত্রম় সগিবিষ্ট রহ্য়াছে, খহাগ 

ইন্দ্রিয় দ্বার। গ্র।ণিগণের জ্বানেক্দিয় ও কর্ধোঞ্ছিয় সম্পম হই- 
খাছে, ধাঁহার জ্ঞান স্বহঃসিদ্ধ, ধাহার শিশ্বাণে বল বীর্ধয ক্রিয়। 
সাপিত হয়, তিনিই দত্ব রজঃ তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম 

স্থিতি তক্ষের আদিকর্তা ॥ ৫৭ ॥ 

্ ১ 
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অতএব | চা মা ূ 

বিকরণত্বান্নেতি চেন্ুদুক্তমিত্যত্র সুত্রকারোপি তদুক্ত 

মিত্যনেন শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদি তযক্তরীটত্যিব শ্ইত্যৈক 
গম্যং তর্কাতীতং তণ্য বিকরণত্বং মকরণত্বঞ্চ সাধিতবান্।' 

অন্গতিশ্চ । ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যত ইত্যদ্া ৫৮ 

অথবা অখিলকারক শক্তিধরোহপি ত্বমসাবকরর্ণ এবেত্য- 

স্বঃঃ। কুতঃ স্বরাড়িত্যাদি। অতঃ লর্ববতো। বিলঙ্ীণ 

অতএব ত্রহ্মসুত্রের দ্বিতীয়াপ্যায়ে প্রথম পাদ্দের “বিকরণ- 
ত্বান্নেতি চেত্তদু ক্তং” এই ৩২ সুত্রে সুত্রকার ্রব্যালদেবও 
'ততৎউক্তং+, এতদ্দার! তথা এ ব্রহ্গসূত্রের এ অধ্যায়ে এ 
পাদের ২৮ সুত্রে শ্ুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ, অর্থাৎ সগুণ নিণ 
শ্রুতির (শ্রবণের) বেদোক্ত শব্দই মুল, এই কথিত দীি- 
দ্বার1ই শ্রুতির এক গম্য তর্কাগে।চর সেই পরমেশ্বরের  বিক- | 

রণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শুন্ত্ব ও সকরণত্ব অর্থ! ইন্দ্রিয় সিটি? 

ত্বও সাধন করিয়।ছেন ॥ 

শ্রু(তও কহিয়াছেন॥ 

তাহার কাধ্য নাই এবং তাহার করণ'( ইক্জি) না, 
ইত্যা'দ ॥ ৫৮ ॥ 

অথবা আপনি অখিল কারকের অর্থ।ৎ প্রাণিগণেক ইন্দ্রিয় 

সকলের শক্তি বিধ।ন করিমাও আপনি অকরণ অর্থাৎ, ইন্ডিয় 

ক লপশপিস্পপ 

পথ পর আপ পপ পাপ বাপ জপ ০ 

| [৫৮ ] 



২৮৮ ষট্লন্র্ডঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ 

মহিমত্ব।ৎ। অনিমিষ! দেব। ইন্দ্র।দয়ঃ তৎপুজ্য। বিশ্ব্থজো 
ব্রহ্মাদয়ে!ইপি তব তুণ্যং বলিমুপহারং উৎ উচ্চৈঃ 
শিরোভিবহন্তি। অজয়। তেষামধিকারিণ্য। মায়য়াহপি 
সহিত।ঃ। সাপি আভাস শক্তিরূপা স্বরূপানস্ত শক্তিময়ায় 
তুত্যমাত্মসম্পহুদ্ভ।বনার্ং ব্পিং হরভীত্যর্থঃ! সমদন্তিচ 
মনুষ্যৈদতিং হব্যকব্যাদিলক্ষণবলিং ভক্ষয়ণ্তিচ ॥ ৫৯ ॥ 

" আতর দৃষ্টান্তঃ বর্ষভূজ ইতি বর্ষং খণ্ডমগ্ুলং। কথং বলি 
.. শপ শা সপ স্পপসপপ পা সপ পপ সপ আপ পি ৬০ ও ৯ সপে শাশিশী। 

শূন্য হইয়।ছেন। যদ্দি বলেন ইহ কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহার 
উত্তর এই আপনি স্বরাট অর্থাং স্বপ্রকাশ স্বরূপ। এই কারণ 
অ।পনার সর্বাপেক্ষা উৎকুন্টতা ॥ 

অনিমিষ শব্দে ইন্দ্রার্দি দেবতা, ইহাদের পুজনীয় শিশ্ব 
অঞ্টা ত্রহ্ম।দিও আপনার বপি অর্থাৎ উপহার মন্তকদ্।র। বহন | 

করেন। তাহাদের অধিকারিণী ঘে অজ! অর্থাৎ মায়া ত।হর 

সহিত । এ মায়া আভাস শক্তিরূপা, তিনি আপনার সম্পত্তি 

প্রক।শ করণ নিমিত্ত সশ্বরূপানস্ত শক্তিমম্ম আপনাকে বলি 

অর্থাৎ উপহার প্রদান করেন ॥ 

দেবতা সকল মনুষ্য .দত হব্য (দেলোদ্েশে দভ বত) 

কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দত্ত অন)ন্বরূপ বণিকে ভক্ষণ 

করেন ॥ ৫৯ ॥ 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে প্বর্ষভুজ ইতি” বর্ষ শব্দের অর্থ 

শখগুমণ্ডল ! কি গ্রক।রে বপি সমর্পণ করেন এই প্রশ্নে শ্রুতি 

| ধা: 



ভগ্ববৎুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ২৮৯ 

মুদ্বহন্তি তদানুঃ বিদধতীতি ত্বদাজ্ঞাপ।লনমেধ বলিহরণ 
মিত্যর্৫থঃ। ভীষাম্/ৎ বতঃ পবতে ভীষোঁদেতি সূর্য 
ভীষাম্মদগ্নঃশ্চেন্দ্রশ্চ মৃতুযুধ1বতি পঞ্চম ইতি শ্রুঃতেঃ ॥৬০ 
অথবা। নন্ু পাণ্য।দি করণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং 
কথযতেত্যত আহুঃ অনিমিষ।ঃ করণাঁধিষ্ঠাতৃদেব! স্তববলি 

মুদ্বহস্তীতি | অজ। নজ দেবত্বাছিশ্বস্থজে! বিশ্বেষাং স্কৃষ্ডি 
হেতবঃ । অন্যে ততদধিষ্ঠাতি দেবতাঃ ত্বাশ্রয়াপেখ - 
করণৈবিষয়ং প্রকাশয়িতুং শরু,বন্তি ত্বং পুন স্তেষামপ্যা 

সকল কহিলেন “বিদধি অর্থাৎ তোমার আজ্ঞ! পালনই বলি 

হরণ, ইহার এই অর্থ ॥ 
এ বিষষে শ্রুতি যথা ॥ 

এই পরমেখ্প্ণের ভয়ে বায়ু :প্রবাছিত হইতেছে, সূর্ধ্য 
উদ্দিত হইতেছেণ, চন্দ্র উদয় করিতেছেন, অগ্নি জ্বলিতেছেন 

এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছেন ॥ ৬০ ৭ 
অথবা ভগবান যদি এরূপ কছেন, অছে! তবে আমর 

হস্ত প্রসূতি ইক্ড্রিয়গণের ম্বরূপ ভূত বিষয়ে যুক্তি কি বল, 
এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল কহিলেন । জনিমিষ অর্থাৎ ইন্ডিয়া ধি- 
ষ।তৃ দেবত| সকল আপন।র পৃজ। আহরণ করেন। 

অজ! নজ দেবত্ব অর্থাৎ ইন্ড্রিদাধিষ্ঠ।তৃ দেবত্ব প্রযুক্ত বিশ্ব 

অ্রষ্টা অর্থাৎ বিশ্ব সমুদ।য়ের স্প্তির হেতু । অন্য সকল সেই 
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২৯৪ যট্দদ্দর্ত£। [ তখবগুসন্দর্ডঃ | 
আস পস্ বাশ াস্পিশী শসা পপি পপি শা শপাশিশি পপ শাসন স্পী প্স্পী শশী 

শ্রয় ইতি তব ক।রণানাং স্বপ্রক'শত।পত্তেঃ। স্বরূপ- 
ভূতত্বমেবেত্ি। অথাস্তাং মহাশক্ভিম ৫ ইত)ত 
আহঃ. অজয়েি ননু জীব! অপি নিজেপ্দিয়। ধিষ্ঠাতৃণা 
মাশ্রয়া ভবস্তি তত্রাহুঃ 'বিদধধীতি ব্ষিয় ০ভাগদ্বারে- 
ঘিক্দিয়েযু ভগরতা ধিশ্বপতিনা দতভ,ধিকারাণাং দেবানা 

মেবাধিকার্ধ্যাঃ কঠিপয় গ্রামভৌমিক1 ইব জীব! ইতি ন 
- ৫গষামাশ্রয়াঃ কিন্তু ভবানেব তেষ।মধিকারত্বাদাশ্রয় ইতি 

শশা শাশিটি পিসী শি তল পণ পেপে শাসক শীতে শা পিপপাী পপ 

দেই. ইন্ড্রিযাধিঠ।ভূ দেবতার আশ্রয় প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার! 
ব্ষিয়্ প্রক।শ করিবার নিমিত সমর্থ হয়েন। কিন্তু আপনি 

সেই দেবত। সকলেরও আশ্রয় হইধ।ছেন। আপনকাঁর করণ 
সকলের স্বপ্রকাঁশত।র আপাত হেতু হইাজ্্রয় সকল স্বরূপ ভূত 

হইয়াছে॥, 
তবে. দেই মহাঁশক্তি মায়াই তীঠাদের আশ্রপ় হউক এই 

প্রশ্নে কহিতেছেন «অজয়েতি” অর্থাৎ অধিদ্য। স্হকৃত হইয়া! ॥, 
অহে ! তবে জীব, সকলই স্বীয় ইক্ড্রিয়াধিষ্ঠাতু দেবগণের 

আশ্রয় হুউক, এই প্রন্মে কহিতেছেন | “বদ্ধতি ইতি” 
আপনি রিশ্বপতি, বিষয় ভোগ দ্বার ইন্দ্রিয় সকলে যে সকল 

দেবগণকে অধিকার দ্য।ছেন তাহারাই অধিক।রের বিষয়ী- 
ভূত কতিপয় আমতোমিকের ন্যায় অর্থ।ৎ গ্রামাধ্যক্ষের মত 
জীব হা কিন্ত আপনিই ত।হদিগের অধিকার দিয়।ছেন, এ. 

1১৬ 

থা. 7 



ভগবতদন্দর্ভঃ। ] ষট্লন্দর্ডঃ | ২৯১ |. 
- স্পা পিসী শত পপ সপ 

তাবঃ ॥ ১০ ॥৮%॥ 

শ্রুতয়? শীভগবন্তং ॥ ৬১ ॥ 

তন্মাদিলক্ষণপ।গিপাদাদিহেনৈবাপাণিপাঁদাদিত্বং |. 
যথাহ ॥ | 

ত্বক শ্মশ্রুরোম নখ কেশপিনদ্ধমস্ত 

ম1ংসাশ্থিরক্তকমিবিট কফপিতুব।তং। 

জীবং ভজতি কান্তম্মতিবিমুঢ। 

যা তে পদজমকরন্দমজজিদ্রতী স্ত্রী ॥ ৫* ॥. 

অত্র শ্রীতগবতি কেশদীন।ং শঁয়মাণন!মনন্দরূপত্থং.. 

এ 

গ্রযুক্ত আপনিই তাহ।দিগের আশ্রর ॥ ৬১ ॥ 
অতএব বিলক্ষণ হস্ত পদ।দি. প্রযুক্ত শ্রুতিসিকল ভগবানকে | 

অপাঁণি পাদ অর্থাৎ প্রকৃত হস্ত পদাদি রহিত কহিম।ছেন॥ 
এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে!৪৩ শ্লোকে ভগবানের 

গুতি রুক্সিণীর বাক্য যথ! ॥ 
রুক্সণী- কহিলেন, যে স্ত্রী আপনার পাঁদপদ্ধ মকরংন্দ |। 

আস্রাণ পায় নাই সেই মুঢ়মতি স্ত্রী বাহো ত্বক্ শ্ম্ররোম নখ]. 
কেশ দ্বার আচ্ছাদিত অন্তরে মাংদ অস্থি রক্ত.. কৃমি-কিষ্ঠ! ও;. 

বাত পিত.কফ পরিপুরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জনে: 
ভজন। করে ॥ ৫০ ॥ 

এস্থলে শ্রীভগবানে অআয়মাণ কেশাদির আংনজ্দ: জুাস্ত, 
৫ __ সা 

জে - শক - ৪০উপফি । পতি লি পি 

০ আস ভাজ রত শখ এছ আহ পা লগ এটি 



২৯২ . ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবগসন্দর্ভঃ 

অন্যেষাং ত্বভাব এবেতি বৈলক্ষণ্যং স্পন্টমেব ॥ 

অতএব প্রীছিরণ্য কশিপুং প্রতি তম্মমরকজননিষেধ লক্ষণ 
ব্রহ্মবরদানমি সংগচ্ছতে ॥ ৬২ ॥ 

ব্যহভিব্বাহস্থমভ্িব্ব। স্বরাস্থরমহে।রগৈরিতি | 

নত্বেতত করণস্য নিষেধ পরং কিন্ত কর্তরেব কর্তৃ প্রকর- 

পাঁদপ্রাণিভিঃ প্রাণিভিবর্ব। ইত্যুক্তে তসৈ/ব গ্রাপ্তত্বাৎ | 

হন্তজীরবদেহসাম্যেছপি সপ্র।ণভাগানিজ্ঞান্তদ্য কর্তনায় 

নখাগ্রভাগসয ত্ক্তধ্রাণত্ব।চ্চ | তনল্মাদন্মাকশপ্রাণে। 

কিন্তু অন্যের তাহ! নহে এই বৈণক্ষণ্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন ॥ 
অতএব ত্রণ্যকশিপুর প্রতি এ হিরণ্যকশিপুর ম।রক 

জন নিষেধরূপ ব্রহ্মার বরদানও সঙ্গত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥ 

৭ ক্কন্ধে ৩ অদ্যায়ে ৩২ লোকে যথ। ॥ 

' হ্রণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল ০হ 

ব্রঙ্ষন ! অপ্রাণ অথবা, সপ্রাণ কিম্বা স্বর অস্থর ও মহোরগ 

& লকল হইতেও যেন আমার মৃতু না হয়। 

এই বরদ।ন করণের অর্থাৎ করণ-কারকের নিষেধ পর 

নহে কিন্তু কর্ত।রই। যেহেতু ইহা কর্তার প্রকরণ। কেন 

ন। *অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভি বন” অর্থাৎ অগ্র।ণী এবং প্রাণী- 
দ্বারা এই উল্লেখ হওয়!তে সেই কর্তারই প্রাপ্তি হইল। 
হস্তার জীবদেছের সমতাতেও সগ্রাণ ভাগ হইতে নির্গত 

] নখাগ্রের আপ্রাণ নিমিত ছেদনের জন্য হয় ॥ 

১ 



ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্পন্দর্ডঃ | ২৯৩ 

হমনাঃ সুত্রে ইতি! 

অস্য মংতোভূুম্য নিশ্বদিতমেতদিতি চ প্রতি লঙ্গ- 
তেতি ॥ ৬০ ॥ 

অঠঞএবে।ক্তং বারাহে' ॥ 

ন তদ্য প্রাকৃতা মুরভিমেদেোমজ্জাস্থি সম্ভবা। 
ন যোগিত্ব'দীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো বিডুরিতি | 
তচ্চাপ্রাকৃত মৃত্তিত্বং তদ্য মহাযোগিত্ব।দিচ্ছাকৃতমিতি ন 

কি্তীশ্বরত্বনি তামেবেত্যর্থঃ ॥ 
তথাচ প্রয়োগ ॥ 

ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জঞানেচ্ছ প্রযত্ববৎ র্তৃস্বাৎ। কুলাল! 

অতএন হে স্তর! আমাদের প্রাণ নাই, মন নাই। 
এই মহ।ভূতের নিশ্ব।(ন হইতে বেদ উৎপন্ন হুইমাঁছে ॥ এই 

শ্রুর্তি অলঙ্গত নহে ॥ ৬৩ ॥ 

অন্তএব বরাঁহপুর!ণে কথিত হইয়।ছে ॥ 
মেদ মর্জ! ও অস্থি জনিত গ্রাকৃত মুর্তি ভগবানের নহে 

তিনি যেগী নহেন ঈশ্বর, এযুক্ত তিনি সত্য রূপ, অচ্যুত 
এবং বিভু। 

তাৎপর্য । মহ।যোগিত্থ প্রযুক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মুক্তি 
ইচ্ছ।কুত নহে । কিন্তু তিনি ঈশ্বর তাং তাহ! নিত্যই 
আছে জানিতে হুইবে ॥ 

কথিত রূপের প্রয়োগ যথা ॥ 

খবর সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট, যেছেতু হাতে 



দূ রত 

২৪ বট্সন্দর্তঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

সস সী ০ পপ, পাল 

দিব সচ বিগ্রহে। নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্থাৎয॥ তজ্জ্ঞান|(িব- 
. দ্বিতি। অতএব পিলক্ষণত্থেপ ॥ ৬৭ ॥ 

জীবচ্ছধমিতি চৈতন্যযোগেন জীণন্তং স্বতস্ত শবং ততঃ 

জ্ীভগঘি গ্রহস্ত চিদেক রসত্বা সদ। জীবন্নেবেতি বৈল- 

ক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচিদ্রপত্ব/সভজনীয়ত্্্ যুক্তমিতি 
ভ।বও ॥ ১০ 7৩৬০ | | 

্রীরুক্সিণী ভগবন্তং ॥ ৬৫ ॥ 
ন।ম রূপিত্ব বিধিনিবেধ'শ্ুঞঠভিপিবিবদমনাঁনাং বিবাদাঁব- 

সরে তদ্দেব হাপপ|দয়ঠ ॥ 

জ্ঞান ইচ্ছ। ও প্রযত্রের ন্যায় কৃূল।ল!দির মত কর্তৃত্ব আছে । 

1 ঈশ্বর করণত্ব্ প্রযুক্ত কুল!ল।দির ন্যায় এ বিগ্রহ নিত্য এবং 
তাহ। ভন তুল্য এই হেতু বৈশক্ষণ্য জানিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥ 

জীনচ্ছ? এই পদ চৈতন্য যোগত্বারা ঘজীব কিন্তু স্বভাব- 
তই শব। অতএস' শ্রীতগদ্িগ্রহ এক চৈত্তন্যরস প্রযুক্ত সর্ববদ! 
সঙজীবই- রঙিয়াছেন, জীবে এবং ভগঘ্ি গ্রহে এই: বৈলক্ষব্য 
উপযুক্ত আতএব শিতযানন্দ চৈতন্যরূপ প্রযুক্ত: শ্ীভগবন্মপ্তি ই 
ভজনীয় ইহ।ই যুক্তি সঙ্গত ॥ ৬৫ ॥ 

নান ও বূপ শ্ষিষক বিধিনি-ষধ শ্রুতি কল দ্বার| বিবাদ 
কারিদ্দিগের বিব দের অবদরের ন।ম এবং বূপিত্বই গরতিপন্ন 
করিতেছেন ॥ 

৬ স্ক€ন্ধ ৪. অধ্যায়ে ২৭ স্োকে' দক্ষের স্তব যথা ॥। 
1 ৮ রর 

*& 

এ ছি 



টস ্ 
ভগবগুসন্দর্ভঃ।] . ষট্সন্দর্ভঃ | ২৯৫ 

অন্তীঠ নাস্তীতিচ বস্ত নিষ্ঠয়ে! 
রে +স্থয়েিন্ন [বর দ্ধপন্ম.য।ত | 

অ(.বক্ষিতং তিঞ্চন যোগসাংখ্যয়ে? 
সযং পরং হানুকুনং বৃহত্তত ॥ ৫১ ॥ 

অন্ত।(ঠ মে'গঠ স্থুলাপ।সনাশান্ত্রং । তত্র হি যন্ভগবতে। | 
০ - পপ পপ, ০ 

আহ! ! যে যোগশাস্ত্রে পদাদি আছে বঁলম। তন্রপে 

বহার উপাদনার বিধি দিয়া থাকেন এবং ঘষে সাংখ।শান্ত্রে 

পদদি নাই বলিয়া ধীর উপাসন! শিষেধ করেন, পরস্পর 

বিরুদ্ধ মেই ছুই যোথ ও স।ংখ্যশাস্ত্রদ্বাগা যে কিছু গ্রতী* 

হয়, সেই বৃহ্দ্বস্ত ব্রন্মবাদেও অবিবদের আম্পদ অর্থাৎ 
তাহাই পরমত্র্ষ। যে।গ ও সাংখ/শ।ক্্র মধে। য্দও কেহ 
“প্দাদি আছ” এপং কেহ *“পাদা।দ নাই” বণিয়া বিবাদ ৃ 

করাতে এঁ ছুইয়েগ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হউক তথাপি দ্যা 

পিধি নিষেব এক বস্তু নিষ্ঠ হওয়া.ত তাহা দত [নিমদ | 

হইয়াছে । সেযাহা হউক, সেষ্ট বস্তু *এম (য়: ও 

নিষেধের বিষণ নেন এবং বিণ অধিষ্ঠানে পাদ” 
বিন। বিধিঠ নিষেধ অসম্ভব হওয়াতে সেই বস্তু অনুকূল 
অর্থ।ৎ এ ছুইধের উৎ্পার্ক রূপেও প্রসিদ্ধ আছেন ॥ ৫১ ॥ ৃ 

তাঁৎুপর্ষ। | যুপশেশাকে “জন্তীতি” এই পদে যে।গ অর্থাৎ | 

সুপ উপাসন। শাস্ত্র। এ শান্ত্রেষে ভগবানেন্ন নাম ও রূপিত 
২ ক 

সব: 

[ ৫৯] 



[৬ 

রে যট্লন্দর্ভঃ। : [ ভগবহমন্দর্ভঃ। 

নাম রূপিত্বং আায়তে | তৎ দৃষ্ট কল্পণালাঘবাৎ ঘটপটাদি 
লক্ষণ! নিখিল নমধেয়ত্বং পাতা।লপাদাণ্দকত্বঞ্চেতি বিধী- 
যতে। নান্তীতি সাংখ্যং জ্ঞানশান্ত্রং। তত্র ছি নিধেধ- 
শ্রৃতিভিস্তপ্যা নামরূপিত্বং যম্নিষিধ্তে ত€ প্রাপঞ্চিক 

নামরূপিত্বপ্য কল্পিতত্বাৎ সর্বৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে | 
শুছুক্তমুভয়মতমস্যৈব প্রাক ॥ ৬৫ ॥ 
স পর্ববনাম। মচ বিশ্বরূপ ইত্যাদিন। যদঘন্িরুক্তং বচগ। 
নিরূপিতগিত্যাদ্দিনা চ ॥ 

অন্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নিষঠয়োঃ । তমেব বিব।দং স্ক,ট- 

শুন! যায়, তাহ! দৃষ্ট কল্পনার লাঁঘবের নিমিত্ত, ঘট পটাদি 
সমুদায় ন।ম ও পাতাল।দিকে চরণ।দি অবয়ন রূপে বিধান 
কর] হইয়াছে ॥ | 

দ্নাস্তীতি” এই পদে লাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানশান্্,। এজ্খান 
শায্্র নিষেধ শ্রুতি ছ।রা ভগবানের যে নাঁমরূপিত্ব নিষেধ 
করিয়াছেন তাহ! প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ মায়িক নাম ব্নূপিত্বের 
কল্পনা প্রযুক্ত সব্বপ্রকারে এ ভগবানে গ্রাপঞ্চিক নাম রূপিত্ 
নাই সাংখ/শস্ত্রে ইহাই নিশ্চর হইগাছে, “অন্তিনান্তি” এই 
উন মত ইহারই পূর্ববে কথিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥ 

অপর তিনি সন্বনাম ও বিশ্বরূপ এই বলিয়া যহ। যাহ। 
নিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যদঘার! নিরূপিত ইত্য।দি প্রমাণে । তথ। 

“অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্ত্র নিষ্ঠয়ে$, ইত্য।দি প্রমাণে উক্ত 
পি. .. 



কাস 
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যতি । ভিন্ৌ। অন্তীতি নাস্তীত্যেবং ভূতৌ বিরুদ্ধো। ধশ্মো | 
যয়োস্তয়ে!ঃ| নন্বস্তামনযে।্ভিম্নবিষযবত্বং নেত্য।হ। এক- 

স্থয়ে।ঃ সমানবিষয়য়োঃ ॥ ৬৬ ॥ | 

তদেবং বিবাদে তি তয়োর্ধৎ সমং সমঞ্জনত্বেনৈব অবে- 
ক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তত্দ্য়েরপি বৃহদ,যদনুকুলং ভবতি। | 
কিং তৎ সমঞ্জসং য পরং নাঁমরূপ।দত/স্ত তদভাবাচ্চ | 

বিপক্ষণং | যত্র যুগপন্নামরূপিত্বমনাঁমরূপিত্বমপি বজ্তুং | 
শক্যতে ॥ 

০০০০০ 

বিবাধকে স্পষ্ট করিতেছেন ॥ 
যে ছুই শাস্ত্রে 'অন্তিনাস্তি এতাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম বর্ণিত 

আছে। যদ্দি বল এঁ উভয় শাস্ত্রের পরস্পর ব্ষিধ ভিন্ন অত- 
এব ইছ। থাকুক, এই আশঙ্কায় নিষেধ করত কহিতেছেন। 
ছুইশাস্ত্র একস্থিত অর্থাৎ তাহাদের ব্ষিয় পরস্পর সমান ॥৬৬ 

অতএব এই প্রকার বিবাদে এঁছুইয়ের যাহ! সামঞ্জস্য 
হয় তদ্বার! অবেক্ষিত অর্থাৎ প্রতীত যে বৃহদ্স্ত তিনিই ছুই | 
শাস্ত্রের অনুকুল হইয়াছেন ॥ 

সেই সমঞ্জদ কিপ্রকার এই প্রশ্নে কছিতেছেন মিনি ন।ম | 
রূপ হইতে পর এবং ধ'হাতে এ নামরূপের অত্যন্ত অভাব | 
হওয়াঁতে যিনি বিলক্ষণ; ধাঁহাতে এক কালীন নম রূপিত্ব ও ৃ 
অনাম রূপিত্ব এই ছুই বলিতে দমর্থ হওয়! যায়। তাহাই । 
2 গু 



০০০০০০১০০১৯ উনি ৃ 

২৯৮  ষট্ণন্দর্ভঃ | [ ভগবগুলন্দর্ভঃ। | 

তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলঙ্গণমেব বস্তিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ 

এতততুক্তং ভবতি। একস্মিন্নৰ বন্তুনি নামরূপিত্ব বিধি র 

নিষেশাঁভ্য।! পরস্প৭ং শ্রুতয়ঃ পরাহভার্থঃ স্থ্যঃ। অন্রতু 

পর'ত্বনোভমন্রীপি প্রাক্তনষুক্য। সমঞ্জসমপ্রাঃতনায 

রূপিত্ব'মব বিদিনি.ষধ আ্তিতাৎপর্ষে।ণোপস্থা যত ইতি 

ভত্তম্মতং বিবাদমাত্রং ॥ ৬৮ ॥ 

ইত্থ”সসাঁত্র স্রীঞ্রাবেণ নির্সিবদত্বমৃক্তং | 

ূ তির্ধযঙনগ দ্বিজ সরীস্থপদেবদৈত্য 

৮ 

শিপ 

মারার ্ 

ৃ বিলক্ষণ, কোন অনির্ববচনীযু ন।মরুপ বিশিষ্ট বস্তু ইহ।ই 

 পথিত হইয়াচছ ॥ ৬৭ 7 

| পর এক মাত্র বস্ততেই নাম রূপিত্বের বিপি নি-ষধদ্বার। 

শ্রুঙসকল পরস্পর পরাহতার্থ অর্থাৎ ভগে দ্যম হইয়!ছেন। 

ঘাহ। হউক এস্থলে পরত্ব শব্ধ প্রয়োগ হেতু উভয় শাস্ত্রেই 

প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্বের এককালীন নাম রূপিত্ব ও তাহার 

অভাব এই যুক্তি্ব।র! সমগ্জপ অর্থাৎ তীঁছার অপ্রাকৃতত নাম ও 

অপ্রাকৃত রূপ বিশিষ্টত্ব বিদি নিষেধ রতি তাঁৎপর্ধয দ্বার! 

উপস্থিত হইতেছে । এ এ মত বিবাদ মাত্র ॥ ৬৮॥ 

এস্থলে এই প্রকর চতুর্থস্কন্ধ ৯ অধ্য।য়ে ১৩ শেণোকে 

যথখ! ॥ 
| 

ধ্রুব কহিলেন, হে জজ ! আপনকার এই যে বিরাট রূপ 

যাহা ভিরধ্যক্) নগ) শিহগ, সবীন্থপ, দেব, দৈত্য ও মর্ত্য 

ইত্যাদিতে ব্যাপ্তসৎ এবং অপৎ এই দুই বাহার বিশেষ । 
টা 
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(8-৯০০০৩০৯ ০ সা শীীসীী শি 

মত্য1দিভিঃ পরিচিতৎ সদসদ্বিশেষং | 

রূপং স্থবিঠঠমজতে মহদাদ্যনেকং 

নাতঃ পরং পরম পেন্স ন যত্র বাদ? ॥ ৬৯ ॥ 

তত্র রূপশব্দদ্যৈব উভযত্র বিশেষ্যত্বেণ | 
ভূপ মুর্তমমূর্তধ্ পরধ্াাপরমেবচেতি বৈঞ্ুববাক্যানুসারেণ 
চাতঃ পরং চতুর্ভ,জাদিত্ব লক্ষণ রূপং বপুরি হ্যর্থ;। 
তচ্চ।গ্নে দর্শগিষ্যতে । তন্ন নেদ্বি এতৎ পর্ধ্যস্তং কাঁলং 

ন।চ্াসিষমিত্ঘঃ | 

তদেব ব্যনক্তি ॥ 

শোপিস পি +4 শী ৮ পাশ শী 4 টি শিট শীট শট শত পা ০৩ শালী ১টি শি শা শশাশিপ্পীশীপীশীটী তন পা প্পপিস্পাশাসিশ শত 

মহৎ প্রভৃতি নেক বস্তু যাহার কারণ, আগি কেবল এই 
স্থুপ রূপই জানি, এতত্িন্ন যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন এবং যাহ 
শব ব্যাপারের বিষ নহে, তাহা ব্রহ্ম ক্বরূপ, আমি তাহ।র 
সন্ধানও জ।নি না “অতএব আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই, 
স্থতর।ং মংসঙ্কই অভিলাষ করি 1 ৬৯ ॥ 

এন্থলে উভয় শাস্ত্রে রপ শব্দেরই বিশেষ)ত্ব রূপে, তথা 

হে ভূপ! 'এই ভগবান, মূর্ত, জ্মুর্ত, পর এবং অপর এই 
বিষুঃপুরাণের বাক্যানুপারেও | ইহার পর চতুতূর্জাদিত্ব লক্ষণ 

রূপ অর্থাৎ বপুঃ উহ। পরে দেখাঁইবেন। “তন বেদ্মি অর্থাৎ 
অর্থ।ৎ এতাবৎ পর্য্যন্ত কাল জানিতে পারি নাই ॥ 

£ 

ইহ।ই প্রকাশ করিতেছেন ॥ 



চু ১০ 
৩৪০ ষট্ননদার্ভ)। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

যে।ইনুগ্রহার্থং ভজতাং পাঁদমুল 

মনামরূগো। ভগব।ননন্তঃ | 

নামানি রূপ!ণিচ জন্ম কর্মভি- 

ভেজে স মহাং পরমঃ গ্রপীদতূ ॥ ৫২ ॥ 
যে! নামরূপ রহিত এব নামানি রূপাণি চভেজে প্রকটিত 

বান জন্মকর্ম্মভিঃ সহ তানিচ প্রকটি তবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ 
ব্গিরেকে দোষমাহ অনন্তঃ। যদি তন্মিন্ন।ম রূপিত্বার্দিকং 

৬ স্ন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৮ শেকে যথ|॥ 
অহ! যিনি প্রাকৃত নাম রূপ রহিত হইয়াও প।দযূলের 

উপাসনাঁক।রি পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিস্তার নিমিত্ত অব- 

তার সকল দ্বার! বিশুদ্ধ সত্ব বহু বহু রূপ এবং কর্মানকলদ্বার। 

ভূরি ভূরি নাম গ্রহণ করিয়া থ।কেন, বহার এশ্বর্য অচিন্ত- 

নীয়, সেই অনন্ত পরষেশ্বর অ।মার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫২ ॥ 

তাৎপর্য । যিনি নামরূপ রছিত হুইয়াও নাম সকলকে 

গ্রকটিত করিয়াছেন অর্থৎ জন্ম কর্মের সহিত নাম রূপ 

সকলকে প্রকটিত করিয়াছেন 8 ৭০ ॥ 
ব্যতিরেকে অর্থাৎ নাম রূপের অভাবে দোষ কহিতে- 

ছেন। তিনি নন্ভ। যদি তাহাতে নাম রূপার্দি ন। থাকিত 

১ 
পপির বাপ্পার» হরর পতিতার 

শি 



ভগবৎসন্দর্ভ; 1] ষট্লন্দর্ভঃ। ৩০১ 

ন।স্তি তর্থি তত্তচ্ছক্তিমত্ত্ং প্রতিপান্তত্বমেব গ্রস- 
জ্জেতেতি ॥ 

তহুন্তং প্রচেতোভিঃ নম্ন্তে। যদ্ধিভূতীন।ং সেহুনস্ত ইতি 
গীয়স ইতি ॥ 

তন্তৎ প্রকাশনে হেতুঃ। ভগব।ন, ভগাঙ্বাকশক্তিমান, 

তস্যাঃ শকের্মযুত্বং নিষেধতি । পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা 

মা লক্ষনীর্ধস্মিন। অন/থ। পরমত্ত ব্যাঘাতঃ স্যা্িতি 

ভাব? ॥ 

তবে তাহার দেই গেই শক্তিমত্বের প্রতি সান্তত্বই প্রদত্ত 

হইত অর্থাৎ তাহার সেই সেই শক্তি প্রকাশ হইত ন।॥ 

এ বিষয় ও ক্কন্ষের ৩০ অধায়ে ৩০ শে োকে প্রচেত।গণ 

কর্তৃক উক্ত হুইয়।ছে যথ! ₹ 
হে ভগবন ! জাপন।র বিভৃতির অস্ত নাই এই কারণে 

লোকে আপনাকে অনন্ভ বলি॥া থাকে ॥ 

সেই সেই শক্তি প্রকাশনের গ্ররতি হেতু এই, তিনি ভগ- 

বান অর্থাৎ ভগ।আ্মক শক্তি বিশিষ্ট । এঁ শক্তির মায়াত্ব নিষেধ 
করিতেছেন। পরম শব্দের অর্থ এই যে পর শব্দে পরা 

(শ্রেষ্ঠ!) নানী শক্তি, মা! শব্দে লক্ষমী অর্থাৎ পরা নান্সী 
শরভ্তরূপ। লক্ষ্মী যাহাতে বিরাজ করিতেছেন তাথার নাম 

পরম । এরূপ যদি ব্যাখ্যা না কর। হয় তাহ! হইলে পরমত্তের 

ব্য।ঘ।ত হয় ॥ 

8 রী 



দ্র 
৩০২ ষট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবংমন্দর্ভঃ | 

সস. পাপ শপ ৮২ সপ, 

ল্মাক্স মায়ধা সব্বং  মর্ামৈশর্যাসন্তবং | | 

অমযোহীশ্ব-র। যল্য।হ তন্লান্তং পরমংবছুগিত্যুক্জে; ॥৭১ 

নন্দ লর্লিনাম বিশ্বপূপত্তে তত্র হতে; চ সস্ত্যে তত্তছুপ।- 
সাঃ প্রমাণং ॥ 

অব্রভূ কেন্যরিতাশক্কযাাহ। পাদমূলং ভজ £ামনুগ্রহ্থ 
মিতি ।১যোগণাংখ্যয়োস্তত্তত্বং ন সম্যক গঞাকাশতে কিন্ত 
ভক্তাঁনেব | ভক্তিতরবৈনং দর্শয় হীঠ্যাদি শ্রুত্েই ॥ 

তন্মাদযুক্তং তয়ো ববাদমাতরমিতি ভাবঃ। অতএব 

পপ পপ পপ এপ 

অত.ঃব মায়া হইতে সণুদায় হখ না, এশ্বর্ধ্য হইতে দসন্ত 

»ভ্তব হয়। ধেচেত ঈপগর মায়া রঠিত সেই করণে তাহাকে 

পর্ডিত গণ পণম বলিষা কীর্তন করেন ॥ ৭১ ॥ 

ছে ! পরমেশ্রে৭ সপিশাম ও বিশবূণত্থে এবং এ ছুই- 

খে বাঁহিত্যে তন্তত্রপের উপাসক মকলই প্রমাণ ॥ 

বন্দ বল তাহাদের মধেই বা কাহার। এমাণ এই আশ | 

সাধ কঙিতেছন | য।হাগা তাহার পাদমূপা,ক ভজন। করেন ূ 

ত।হাদিগক অনু ছু করিবার শিম একট হই থাকেন 

যাহা হউক যোগ ও সাংখ্য এই দুই শংকর দেই তত 

মমগ্রন্ধপে প্রকাশ পায় না, কিজ্ত ভক্তিতেই মেই তত্বৃপ্রকাশ 

পইম়। থাকে । যেহেতু শ্রুতি বলিষাছেণ, “ভক্তিপেবৈনং 
দর্শয়তি” অর্থাৎ ভক্তিই ইই!কে দ্রেখান। দেই হেতু যোগ ও 



ট্ ৪ 
ভগবুসন্দর্ভঃ | ] বট্সন্দর্ভঃ ৩০৩ | 

বক্ষ্যতেহনন্তরমেব ॥ ৭২. 0: 

ইত সন্তবতক্তসা স তস্মরি্ঘমর্ষধণে | 

প্াছুরানৎ কুরুগ্রেষ্ঠ ভগবান ভক্তবগসলঃ 
কৃতপাদহ স্থপর্ণাংস ইত্যাদি । পাঁদমূলং নী বারা [ 

তান প্রতিরূপপ্রাকট্যাৎ পুর্বমপি বূপমস্ত্যেবেতি 

ব্যঞজ্িতং । চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণমিত্যা'দ শ্রুতি | 

ভেজে ইত্যঠীত নির্দেশঃ প্রামাণ্য দাড্তায়।না দিত্বং টানি 

ভন শান্তর কেবল বিবাদমাত্র যুক্ত হইল । অতএব তাহার 

পরেই কাহুবেন ॥ ৭২ ॥ 

৬ ক্ষ"ন্ধর ৪ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শোকে যথ। ॥ 

শুকদেব কহিলেন, হেরাজন! দক্ষ গরজাপতি এই 
প্রকার স্ততি করিনে ভণ্বদল ভগবান, তাছার স্তবে সন্তুষ্ট 

হইলেন এবং প্রসন্ন হইঘ। সেই তীর্থে ই প্রাছুভূর্তি হওত চমৎ- 
কার রূপে তীহ।কে দর্শন দিলেন । ভগবানের চরণদ্য় গরু- 

ডের স্কন্ধোপরি ধিন্যন্ত ছিল ইত্য।দি। যে সকল ব্যক্তি পাঁদ- 

মূুপ ভজন করে তীাহাদিগের রূপের প্রকটন হেতু পুর্ব হই- 

তেই রূপ আছে ইহাই প্রকাশ হইল। কেন ন। শ্রতিতে 

বয়া,ছন, তাহার চরণ পবিত্র, তিনি সর্ববধ্যাপক এবং 

পুরাণ পুরুষ ইত্যাদি ॥ 

«ভেজে” এই ভ্রিয়।য় অতীত কাঁল নির্দেশ হইয়াছে । 

প্রমাণের দৃঢ়তা নিমন্ত তঁহ।র অনাদিত্বও বুঝাইতেছে। 

৮ 
০ ৪জপশ শা্রাল্পজ পকিসস্িজা  পাদাশি পারত | 8১78 আর ১০ ীপ্জিস্পা 



দু | 
৩০৪ ষট্ননর্ভঃ | [ ভগবহুমন্দর্ভঃ। 

যতি । অনন্ত পদস্যচ নামানি রূপ।ণি চানভ্ত।ন্যেবেতি 

ভাব2। 

অত্র প্রাকৃতনামরূপ রহিভ্োহপীতি টীকাচ ॥৬॥ ৪॥ 

দক্ষঃ শ্রীপুরুষে।তমং ॥ ৭৩ ॥ 
* তদেবং নিত্যত্ব।ৎ বিভূত্বাৎ সর্দ্বাশ্রমত্বাৎ স্থুল সুদ্ষ প্রাকৃত 

বস্ততিরিক্তত্বাৎ প্রত্যযগ্রপত্বাৎ সর্ব শ্রুতিসমন্য় সিদ্বত্ব।ৎ 

১ তন্রপং পরমতত্বরূ পমেবেতি দিদ্ধং // তখৈবহি পরম- 
বৈছুষ্যেণানুভূতং স্পন্টমেবাহ ভ্রিভিঃ ॥ ৭৪ ॥ 
রূপং যদেতদবরোধ রসে!দয়েন 

অপর অনন্ত এই পদের প্রয়োগ হেতু নাম ও রূপ সকলেরও 

অনস্তত্ব ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে টীকাতেও প্রাকৃত নাম রূপ 
রছিত ইহ।ই ব্যাখ্যা করিয়।ছেন॥ ৭৩ ॥ 

অতএব নিত্যত্ব, সবিব্যাপকত্ব তথ। স্থুপ, সুন্মম ও প্রাকৃত 

বস্তু হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্ববান্তর্যামি রূপত্ 

ব্বপ্রকাশত্ব এবং সমুপায় শ্রুতি সমন্বয় দিদ্বত্ব প্রযুক্ত সেই 

ভগবদ্রপ পরমতত্ব রূপই সিদ্ধ হইল ॥ 
উক্ত প্রকারই পরমবিদ্বানের অনুমান দ্বারা তিন শে কে 

স্প্টরূপে অনুভবের বিষয় কথিত হইয়।ছে ॥ ৭৪ ॥ 
৩ স্কন্ধে ৯ অধ্য।য়ে ২।৩। ৪ শে কে যথ| ॥ 

হে ভগবন ! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হেতু তোম! হইতে 
তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়।ছে, তুমি উপানকদিগের 

| 



ছি ১ 
ভগবগুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩০৫ 

আদো গৃহীতমবতারশতৈক বীজং 
যম।ভিপদ্মভবনাঁদহম।বিরাপং ॥ 

লাতঃ পরং পরম যন্ডবতঃ স্বরূপ- 

মাণন্দমাত্রবিক ল্গমবিদ্ধবঙ্চঃ | 

পশ্যাঁমি বিশ্ব্বজমেকমবিশ্বমাঁতুন, 

ভূতেক্দ্রিযতআকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥ 

তদ্বা ইদং ভূবনমঙ্গল-মঙ্গলায়- 
ধ্য।নে ম্ম নো দর্শিতং ত উপাঁপকানাং। 

প্রতি অনুহ বিস্তর করিয়। এই যে রূপ প্রথমতঃ আবিহ্ষুত 
করিলে ইহ।ই শত শত অবতারের মূল, ইই।রই ন।ভিপদ্মরূপ 
ভবন হইতে আমি উৎপন্ন হুইয়াছি ॥ ূ 

হে পরম! ভগব!নের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয়ন। 

এবং যাহা ভেদ শূন্য হুতরাং আনন্দস্মরপ তাহা তোম।র 

এরূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেই 
রূপ, অতএব অ!মি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইল।ম। 
প্রভো ! তোমার এই রূপই উপাসন। ষে।গ্য, যেহেতু ইহাই 
উপাস্য মধ্যে গণ্য এবং বিশ্বের স্ষ্টি কারি স্ৃতরাং বিশ্ব হইতে 
ভিন্ন । অপর ইহ। পৃথিবী ইত্যাদি ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয় 
গণের কারণ ॥ 

হে ভূবনমঙ্গল ! আমর! তোমার উপাপণক, তুমি আমা-। 
দিগের নিমিত্ত ধ্য।ন।বলরে এই রূপ দর্শন করাইলে অতএব | 
ডঃ ঞ 

পপ পাপা 7৮ শা শী শী সপ স্পা ১ ১১ 



চট রর 
৩০৬ ষট্পন্দর্ভঃ। [ ভগবগুমন্দর্ডঃ | 

তম্মৈ নমে। ভগবতেহনু'বধেম তৃভ্যং 

যে!হনাদূতো নরকভ।গ ভিরসৎ এসসৈ ॥ ৫৩ ॥ 
টীকাচ ॥ 
ননু ত্বমপি সম্যগ্নজানাসি যঙ্ড ত্বয়। দৃষ্টং রূপমেতদপি 
গুণ।ত্বকমেব নিগু৭ং ব্রন্মেব তু সত্যং তন্রাহ রূপমিতি 
ঘ্বাত্যাং! অববোধ রমোদয়েন শশ্বন্ষিরভং ওমে। যন্মাৎ 

» পক 

শশী পাপা শীাস্পদাশাাশিা্ পাশ পপ পপ শপ ৮১ পাপা শিপ সপে পাস সী 

ইহ।ই তে!মার সেই রূপ সন্দেহ নাই, প্রভো ! আমর। 

অব্যক্তবন্ত্রে নিবিষ্ট চিত্ত, আমাদেন প্রতি তুমি কখন সোপা- 

ধিক দর্শন দিতে প।র না। অহএব আমর। তোমা অনুবৃত্তি 

করিয়া তোম!কে নিরন্তর নমক্ষার কপি । হে ভগবন্! যে 

লকল নরাধম অনীশ্বর বদিপিগের কুতর্ক নিষ্ঠ অতএব নাগকী, 
তাহ।রাই তোমার আদর করে ন| নচেৎ তোমাকে নমস্কার 

০ক না করে? ॥ ৫৩ ॥ 

টীকার ব্যাখ্যা যথ। ॥ 
ভগব।ন. যদি এরূপ বলেন, হে ব্রহ্ধন,! তুমিও সম জাঁন 

না, যেরূপ তুমি দেখিলে তাহা ও গুণময়, কিন্তু নিগুপ যে 

তরঙ্গ তাহাই সত্য, এই আশঙ্কার কহিহেছেন “রূপং ইন্তি 

ছুই শেকে ॥ 
হে ভগবন ! অববোধরসের উদয় অর্থাৎ চিৎক্তি ্ব।র। 

যাহা হইতে সর্বতে। ভাবে তমোগুণ নিরৃন্ত হইয়।ছে সেই 

চি 7 
স্টপ 



ূ নি 

শগবৎনন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩০৭: 

তস্য তব যদেতদ্রপং ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্েণ 'সত।মুপাসকানা 
মনুগ্রহায় গৃহীতমাবি্ষতং | অবতারশতম্য শুদ্ধ সত্বাত্মা- 

কন্য যদ্দেকং বীজং মূলং ॥ ৭৫ ॥ 

তৎ প্রদর্শনার্থং গুণাঁধতার বীজত্বং দর্শযৃতি যনাভীতি ছে 
পরম অবিদ্ধণচ্চঃ অনাবৃত প্রক।শং অধিকল্পং নির্ভেদং | 

অতএব(নন্দমাত্রং এবং ভূতং যন্ডবতঃ শ্বরূপং তৎ অতে। 

রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্য।মি কিন্তু ইদমেব তত | অতঃ"শ 

কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপমাশ্রিতে|হস্মি যোঁগ্যত্ব।- 
দপীতঠ্যাহ ॥ ৭৬ ॥ 

আপনার যে এইরূপ অ।পনি স্ব'ধীনরূপে সং সকলের অর্থাৎ 

উপ।সকর্দিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত রা করিয়াছেন। এই 
রূপ শত শত অবতারের অর্থৎ শুদ্ধ সত্ব স্বরূপের এক মূল- 

স্বরুপ ॥ ৭৫ ॥ 

এ মুল দেখাইবাঁর জন্য গুণ।বতারের বীজত্ব দেখাইতে- 
ছেন “যন্স।ভীতি” এই শে।কে ॥ 

ছে পরম! আপনার হ্বরূপ অবিদ্ধব্চঃ অর্থাৎ জাবরণ 

শুন্য প্রকাঁশ শীল। “অবিকল্প৮ শব্দের অর্থ নির্ভেদ অর্থাৎ 
ভেদ রহিত। অতএব আনন্দম।ত্র এই গ্রকর যে আপনার 

স্বরূপ তাহ। ইহা হইতে অন্য দেখিতে পাই না কিন্ত এই 
রূপ তাহাই ॥ 

অতএব আপনার এই রূপকে আয় করিল।ম ঘেহেভু 

8 ্] 



চুল? রর. 
৩৯৮ ষট্সন্দর্ভঃ । [ ভগবহসন্দর্ভঃ | 

একং উপ(স্যেযু মুখাং যতো! বিশ্বস্থজং । অতএব অবিশ্বং 

বিশ্বন্মীদন্যৎ | কিঞ্চ ভূতেক্দ্রিযাত্মকং ভূতানামিন্ডরিয়া- 
ণাঞ্চাত্বানং কারণমিত্যর্থঃ | নন্বেবমপি সোপার্শিকমেব 

তদর্বব।চীনমেবেত্যাশক্ক/াথছ তদেবেদং। হে ভূবনমঙ্গল 

যত স্তিত্য়। অন্ম/কমুপ।সকন।ং মগলাম ধ্যানে দর্শিঃং। 

নহাবক্ত বত্মীভিনিবেশিত চিত্ত।ন।মন্মাকং সোঁপাধিকং 
দর্শনং যুক্তমিতি ভাঁবঃ । অতস্তভ্যং নমোহনুবিধেম অন্ু- 

বত্ত্যা করবাঁম। তরি কিমিতি কেচিম্মাং নান্ডিয়ন্তে 

ইহাই আশ্রয়ের যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥ ৭৬ ॥ 
আপনার এই রূপ এক অর্থাৎ উপাস্য সকলের মধ্যে 

মুখ্য যেহেতু ইহাই বিশ্ব স্থজনকারী। অতএব উহ অবিশ্ব 
অর্থ বিশ্ব হইতে ভিন্ন ॥ 

অপর এইরূপ ভূতেক্দ্িযাত্মক অর্থ ভূত ও ইন্দ্রিয় 
সকলের কারণ ইহাই তাৎ্পর্ধ্য। ভগবান. যদি এরূপ বলেন 
অহে! যদি এ প্রকার হইল তবে আমার এই রূপ সোপাঁধিক 
অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট হইল এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই 
রূপই এই ॥ 

ছে তুবনমঙ্গল ! যেহেতু আমরা যে উপ।সক আমা- | 
দিগকে ধ্যানযে।গে আপনি এইরূপ দর্শন দিয়াছেন। কেন ন! 

অ।মর1 অব্যক্তবর্ত্রে চিত অভিনিবিষ্ট করিয়াছি আমাদের 
সোপাধিক দর্শন যুক্তি নঙ্গত হইতে পারে না! ইহাই ভীবার্ঘ। 



11777777777 
ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩০৯ 

তত্রাহ ॥ ৭৭7 

যো ন1দৃত ইতি। অসহ গ্রসগৈঃ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্টে- 
রিত্যেষা অত্র কল্িতমপ্যর্থান্তরং তদ্য বিদ্বদগণ গুরুত্বান্ন- 

সংভধত্যেবেতি ব্যঞ্িতং। নহাবক্ত বত্রতি। উক্তং 
চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক। অব্যক্তবক্মসাভিনিবেশিতাত্মেতি 

ম'ং নান্দিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহ- | 
স্যৈব পরব্রহ্গরূপত্বেন স্থাপিতত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥ 
অতএব যে বিগ্রহমেত।দৃশ তয় ন মন্যস্তে তে বিদদনু- 

অতএব আমর। অনুবৃত্তি দ্বার! আঁপন।কে নমস্কার করি ॥৭৭। 

ভগবান, যদি এরূপ কহেন তবে কেন আমাকে কেহ 
কেহ আদর করেনা এই আশঙ্কায় কহিতেছেন “যোনাদৃত 

ইতি* যাহার! অসৎ প্রসঙ্গ অর্থাৎ ণিরীশ্বর বাদি কুতর্ক নিষ্ঠ 
তাহারাই আপন।কে আদর করে না ॥ 

অপর এস্থলে কল্পিত অর্থান্তরও সম্ভবে না, যেহেতু তিনি 

বিদ্বান সকলেরও গুরু ইহ।ই প্রক।শ কর! হইয়াছে । “নহ 
ব্যক্তবঞ্মেতি” স্তবের পুর্বেব ইহ! কথিত হইয়াছে, যখ! 
“অব্যক্ত বত্মসভিনিবেশিতাত্া৮ আমাকে আদর করে ন। 
অর্থাৎ বিগ্রহরূপি অ।ম।কে আদর করে না এই অর্থ, কেনন। 

শ্রীবিগ্রহ পরব্রন্মত্বরূপে স্থ।পিত হইয়াছে ॥ *৮ ॥ 

অতএব যাহ।র। পরত্রহ্মরূপে শ্রীবিগ্রহকে ন। মানে তাহ।র। 

১. _ ভি 



ল্্ টু 

৩১০ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎমন্দর্ডঃ | 
পপ শি াপিসপোথ পপি পিসী শপ 4. সাপ শশা টি 6০ সি সা পি শম্পা পেস্প্পী পপ পিশীপশিক্প স্পা ৯ পাপ শপ পপ সাপ আজ ৮ 

ভব বি্রদ্ধমতচ্চো নেশ্বরমপি সনান্ত ক্যা নিণীশ্বরেতি॥ 
অতএব বে তু ত্বদীয চরণ।ম্জীকো।ষগন্ধমিত্যাদাবনন্তর 

পদ্যে তু শব্দেন যে। নাদৃত ইত্যাছ্যুক্তেভ্যো! বহিন্মরখ 
শত পশাস্পপীশ্পাশীশসীপাশিটি শীট পা শ্াীশীস্পীশাশিটিশাীশি তিশা শাপপ ১ পাশা স্পেস 

৮৮৭ পাপা শশী শি শশা সস শশা ীাস্পীশিশীশ্ী শিশির 

বিদ্বানগণের অনুভব বিরুদ্ধশ।লী, সুতরাং তাহ!র! ঈশ্বরে ও 

মানে না এই অভিপ্রাযে কছিভেছেন “নিরীশ্বরেতি” অতএব 

৩ষ্কন্ধের ৯ অধ্যায় ৫ শো োকে | 

«“.ঘতু ত্বদীয় চরণান্ৃগ্গ কোষগন্ধং 
জিগ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শুতবাঁতনীতং | 
ভক্ত গুগীতচরণা পরয়খচ তেবাং 

ন।পৈধি নাথ হৃদয়!ন্ুরুহাৎ দ্বপৃৎসাং” 
অর্থাৎ হে পরলো! আদর পূর্বক তোগার চরণ ভজন 

করিলেই কৃতার্ঘ হওয়া মধ, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ 

পঙ্কজের শৌরভ বেদরূপ বায়ু যোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ বিবর- 

দ্বারা আদ্রাণ কবেন অর্থাৎ অতিশয় আদর পুর্বক তোমার 

কথ। শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরমভগ্ নহকারে তোমার 

চরণপদ্ম সর্ব পুরুনাপ” সর বলি গ্রহণ করেন, গেই সকল 

ব্যক্তিই তোমার আপনারই পুরুষ । হে নাথ! তাহাদের 

হৃদয়পদ্দ হইতে কখন দুরগত হযেন না, অর্থাৎ আপনি 
নিত)ই তাহাদের হৃদয়ে প্রক।শম।ন হইমা থ।কেন ॥ 

এই পদ্যে তু শব্দ দ্বারা আর “যো নাদূত অর্থাৎ তথ! 

1 টিটি রনির রিড 
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রি িরারাররারিরিরিরিিরিটি 

| জঁনেভ্য য ই গরত্েশ নির্দিক্টনাং তাদৃশ শ্ীভগবন্রেপ নিষ্টা- 

(আমের শর ঠগাতন৩শিতি শনেন প্রমাণেন ভক্ত্য গৃহীত- 

|. চবণ ইত্যনভবেন+ পরাশন্তাসুজং ॥ ৩॥ ৯ ॥ 

শ্ীব্ঙ্গা। প্রীব।রায়ণং ॥ ৭৯ ॥ 

|. এবঞ্চ। আবেশাবহাওতঘা প্রহীতস্য ভ্ধষভদেবস।পি 

1. বিগ্রহ এখং ঝোজ্যাতে ॥ 

। ঘা £ 
|. ইং শরীরং মম ছুরিভান্যিং 

ওত্বং হি মে হববয়ং যত্র ধর্থঃ। 
সপ শশী 

শী প
াশ
ে 

ইং ভুবন মঙ্গল নামশ্যের়” এই গদ্যে যে আদর করে না, 

ই দুই শ্লোকে উক্ত বমু গি্ জন্ হইতে বিলক্ষণত্ব পাপে 

1 ট তাদুশ ভগগানের রূপ নষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ব্দেরূপ বায়ু 

[রা নীঠ এই শব প্রমাণ দ্বার। তথা “তক্ত্যা গৃথীত চরণ” 

এই অনুভব ছা রও প্রশস্তত। কথিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥ 

এই গ্রদীরই আদেশীনত।র রূপে প্রতীত শ্রাধষভ দেবে- 

রও এইরূপ বিগ্রহ যুক্ত হইয়'ছে ॥ 

ূ বখ। & স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৯ শ্লেকে 

শ্রীখষভদ্েবের বাক্যে ॥ 

হু পুর! আমার এই মনুষ্যাক।র শরীর অবি হর্ক্য অর্থ।ৎ 

আম।র ইচ্ছ। বিলপিত, ই প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে। 

আর আমার হুদয় তত্বরূণ উহাতে শুদ্ধ সত্ব ধর্মাই বিরজ- 

৯৫ 
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০০. রঃ 
রহ রে 

বা 

ন্ 2 জি বির 

৩১২ মন ভন | [ ভগবহগন্দভ 

বর * সস পস্পাশিস্স্প - পাশা 7 পপ টি শপ ০ সি এপ তশীশি এশা শা 2 ২22 ঠা সপ 2 

সপ ৮ শিট শা পিশীশপী শি শাস্পসপী পপা শী শপ ৮ শি জাপা গপ্পো সপ | আচ পচ শ 

দতে।হি মায়ষভং টার ॥ ৫৪ | 

ইদং মনুব্যাকাং শরীরং ভি লিশচিভং ছুপিনভবাং ছুরি 

তর্ক, যজতুত ভাব 1 বাত ৮751 ভাগব্ভ লক্ষণ; 

ৰ শিপ সপ 0 ৯২ আত ৮০ শখ € আট -২..৮:৮০-৯- কচ চে রি 12 ৬ ৮ স্পা] শক 

ূ তব (ম হৃদরং নও । খণল ছি হিপ] গদি লক, 
| €. রিতা হানা 5 

ৃ ণেোহবধর্থো। ময়। পুতে কৃতি ভিত পরা এখেইহান, 

না ত্যর্থথ। অতএব বজ্জবশ্য শীবানভদেবন্য মর্পবা সম 

লীলাপ্যাঙ্গেনন্তধ্ণনমেব গ্রাফ শোক পভীশযনুমান 

মান | যে ছে আম অপর্দকে পণ্চন্ভাগে শির উহ বি 

যাছি। অতএন আর্য ব্যক্তিরা আযাকে খন (5এঠ ) 
বলিয়া থাকেন ॥ ৫9 ॥ 

তাগ্পর্ন।। ইদং শব্দের আর্থ এই মনুগ্যাকার শগার 

হি শব্দের অর্থ শিশ্চ র ৰ 

তর্কের দ্বার যাহ। অনুভব হয় না এমনও তে তন্ত্র ভাঙাই | 

ষেস্থনে ধন্ম অর্থৎ ভাগনত হঙ্ষল দাত মেহ স্থান | 

আমার হৃদয় অর্থাৎ মণঃ। মে ছেভু ভগবত লক্ষন ধর 
বিপরীতাদি লক্ষণ অধর্াকে আমি পক্চানভণে নিখা কত নরি- 

মাছি । এই কারণে তাহাতে আম পরানখ । অতএব মর্পবা- 

ন্তিম লীলাচ্ছলে এই বন্ত। খবভদবের অন্তধ1ন প্রাকৃত 

লোকের অনুসারে এ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। তাপর 

খষতদেবের যে অন্তদ্ধান বর্ণন তাহা! আল্ম।রামদিগের রীতি 

৮ শত তি স্পা টীাপশীশি ২ শশী ১২৩7 টি 

নিও পপর প্পপ্ পলা পপ পাশা 



০ পাপা ীপপাসপা পাস শা সস পপ পপ পাপী লাশ পচ শত -্পীপশীশী তি 77 শপস্পাশটী শত 

ভগনৎুসন্দর্ভঃ |] যট্সন্দঃ । ৩১৩ 

তু গ। বর্ণিভিং | আ।স্বা।রাসতা বীতিদর্শন।র্থং ॥৭০ 

র তছুক্তং । যেগিনাং আস্পরাধ বিধিমনুশিক্ষযলিতি। | 
ৃ তান স্বকলেনরং জিছ'ন্ররিত্য্র কলেবর শব্দদ্য গাপঞ্চ 
|. এবার%৫ঃ। উপাপনাশান্ত্ে তদ্য তখা গ্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮১ ॥ 

তথা অথ সম'রবেগ বিধৃত বেণুগংঘর্ধণজ।তোগ্র দাঁব।নল 

| 

| 

সি 

গণি টি 

স্তদ্বনম।লেলিহ।ন্ঃ সহ তেন দদ|হেহ্যস্য বান্তবার্থে তু 

তেন সহ্বেতি কত্শাগ।ত্যে চুল গৌমুখ্য « ন্যায়েল- 

“যে: দিনাং মস্পর!ঘ ব্ধিমনুশিক্ষরগিতি” কি একারে 

দেহুতা/।গ কাপতে হয়) তাহ। যোগিদিগকে শিক্ষ। দিবার 

জন্য! ভতএব শ্বায কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করিয়া 

এ স্ছানে কলেৰর শব্দের অর্থ এপঞ্চমাত্র । যে হেতু উপা- | 
মনা শানে এ দেহের এ প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৮১। 

উত্ত রূপ ৫ম ক্ষন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥ 

অনন্তর বায়ুবেগ্শে সেই উপবনের বেএু সকল অতিশয় 
কম্পিত হইল, 0ম নকলের পরস্পগ ঘর্ধণে ভয়ানক দাবানল 

গমুৎপন্ন হইয়া এ বনকে সর্বতে (ভাব গ্রাম করত তাহার 

দেহের মাহঠ মযুদ(যকে দগ্ধ কপিয়। ,কলিশ ॥ ৰ 

ূ এই গদের বাস্তবার্ধ এই যে “তেন মহ” এই পদে কর্ত | 

/পারিিরারারারোরেরাি ঠি 



চস জব 

চি 
৩১৪ ষট্পন্দর্ডঃ | ভগবগুমন্দর্ডঃ | 

কর্তব্য প্রাথণম মক  প্ররাস্তেঃ | ততম্চ দাবানল অ্তদ্ধন 

বস্তি তর্ববাদি জীবানাং স্থুপং দেহং দদাহ ভীখমভদসস্ত 
সুন্ষমং দেহমিতি তস্য সর্পি-মক্ষিসনুসন্ধেয়ত | ৮৯ ॥ 
স মৈঃ স্পৃষ্টোহভিদৃক্টো বা সন্বিক্টোহনুগতোহপিলা | 

কোশলাস্তে মঘুঃ স্থান: যত্র গচ্ছন্ত যোগিন হৃতিবহ | 

ততোঁইনলসাপশ্ধার্যৎ ব্ণশিত্বা ভদ্বদন্তদ্ধ'নমেব ত-স্যতি 

চবাঞ্জিতং | আনন পভ দেবাকিওাব উর 
পপ দপ্ীশপপ্প সা্প াপ  » ১ পপ ৯ ০, পপ লা আপাত 

সাহায্যে তৃতীয়া বিভক্তি জিতে হইবে, ঘে হেই গৌণ মুখ্য 
ন্যায় দার। কর্তাতেই গ্রাথম গ্রবৃপ্তি হইয়াছে । আতএব দ।বা- 

নল এ এঁ বনমপ্য বডি লু প্র ত জীব সকলের স্কুল দেহ দহ 

করিয়।ছিল, কিন্তু হ্ীখমভদেপ শপ সুঙ্গম দেহকে অন্তদ্ধ!ন 

করিয়।ছেন, কেন না তিনি নকলের মোক্ষগ্রদ ইহ। জন্ুসন্গান 

করিতে হইবে ॥ ৮২ ॥ 

৯ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের ১৪ শোকে যথ| ॥ 

অযোধ্যা নিবাসী পুণ্যাস্বা ষে মকল ব্যন্তি সেই রাম- 

চক্রকে স্পর্শ অণব দর্শন করিয়।ছিলেন, কিন্প যাহারা 

তাহাকে উপবেশন করাইয়।ছিলেন অথব। যাহারা ভাধ।র 

অনুগত হইয়াছিলেন তীহা।র। সকলেই যোগিগণ বে স্থানে 
যান তথায় গমন করিয়াছিলেন, ইহার ন্যায় ॥ 

সেই হেতু আগ্রিসাধ্য ধর্ম নর্ণন করিয়া তদ্দেপ অর্থাৎ 

অগ্নির ন্যায় খযভদেবের অন্তর্ধান বর্ণন করিয়াছেন । অত- 
র্ 

মিশা 

৮ পেশী পাপা াপপ্পীশপা শাশ্পপাপাাশেস্পীশিস্পিলাসি 

স্পা পাপা পাপা পাপ পাপী লাস শসা স্পা পপি 1 তত 

ও সপ পপ পাপ পপ সপ্লাা্পাস্ সপ পশা পাপী শি শী ৮৭ শিস রিশা শী পি টি 



০০ 

ধু 2 
ভগবৎসন্দর্ডঃ | ] ঘট্গন্দর্ডঃ | ৬১৫ 

- শী 
._.সপশত কাপ শি টা *শঁটা -শশীশ্টি ৩ শি শি ৯৯ 

ইত্যেবোন্ভঃ নতু তুভজন্মেতি ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ শ্রীঝষভদেব 

স্বপুজান, ॥ ৮৩ ॥ 

নম্বেধং খযভদেব্না।শি বিগ্রছে তাদৃশতা চে কিমুত 

স্বয়ং ভগবত ইণ্যাহ হথাচ ॥ 
মুনিগণ ঠে নর্গ্য সন্কু,'লইন্তঃ 
সদসি যুপিতির র/জসুয় এঘ!ং। 

হণমুপপেদ ইঈক্ষণীয়ে। ূ 

মস ঈদ গোচর এম স'বিরক্সা! 1৫৫ ॥ ৰ 

টীকচি। এব। হুগতামান্সা মম রি চর দৃথ্িষয়ঃ 
-- সস পা শা ০ পপি সীপিপা 

এব ধাদে(বর আনির্ভাব এউ এম হণ তৃতীয় অধ্যায়ে 

২১ শ্লোকে কণিত হইয়াছে কিন্তু জন্ম কি ত হয় নাই ॥ ৮৪| 

তছে ! এই রূপ ধখণ খম্ভা.দনের বিগ্রছে উক্ত প্রকার 

ধর্শ হইল তখন স্বয়ং ভগপানের কথা আর কি বলিব এই ূ ০০ পপ পপ 5 

অভিপ্র।য়ে কহিতেছেন ॥ 
১ কদ্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৮ শোকে ভীক্ম বাক্য যথ|॥ 
যুধিষ্ঠিরের রাজসুষে ভর মধ্যস্থান মুশিগণে এবং রাঁজ- 

সমুহ মংকীর্ণ হইয়।ছিল, সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের 

অ।শ্চর্ধ্যবূণ দর্শনীয় হইয়। সর্দ সমীপে পুজ। প্রাপ্ত হেন, 

সেই এই জগদাত্ব। আঁম।র সমক্ষে বর্তমান, অহ! আম।র 

কি ভাগ ?॥ 

ইহ।র টীক। এই | এই জগতের আত্ম। আমার নেত্র- 

2 “ররর সত সো এরপর ৮৯ উড 3৫ রাহা ৮ সপ স্বাপপসসপ ্স 



চিনি ০০০ 

সং 

৩১৩ সি 1 | ভগবগসন্দর্ডঃ ] 

সন্নবিঃ একটোব তত অহে। ভ।গ্য মৃত ভা ইচত্যযঘ। ॥ 

১॥ ৯ ॥ ভীল্মঃ ভভগবন্তং ॥ ৮ ও ॥ 

তখৈবচ। 

রূপং যতদিত্য।দে' ম ত্বং সংক্গাপ্িষ্তধ্য।আপীপ ইতি ॥৫৬ র 

যন্তৎ কিম'প রূপং বস্ত্র গ্রহ হ বেদাঃ | কিন্তদ্বস্ত তদাহ। 
চে 

গে!চর অর্থাৎ নয়নের বিষয় হইয়া! “1বি?১ আর্থাৎ প্রকট 

রূপে বর্তমান রহিয়াছেন, আছে! আমাপ কি শা্য 20৮৪ ॥ 

উক্ত রূপই ১০ স্কন্ধের ৩ আণ্যায়ে ২১ শোকে 
ভ্ীদেবকীব।ক্য যথা ॥ 

“কূপং যন্ডহ প্রাহরব্য ক্তমাদ]ং 

ব্রহ্মজ্যেতি 79ি&%ং নির্দিকা রহ | 

সভ্ভামাওুং শিশিবিশেষ; টি 

সত্বংসাক্ষা হর? যাত্মদাপ 

জজ 

শ্রোকার্থ। দেবী কহাণেন ভগবন! বেদ সকলে | 

ধ/হাঁকে অনির্বচনীয় কার্য ক্গা বন্ত বঞ্ির। বর্ন করেন | 

অর্থাৎ হাহ।কে নিরীহ (সগিণিযা/জ্র কারণ) গিনিলেষ) | 
সভ।মাত্র, নির্নিকার, নিগুণি, জে।ডিঃ রণ, বৃহৎ, আদ] ূ 

আর্থ(ৎ মূলকারণ বলিয়া থাঁকেন, ভুর্ম মেই বস্তু শাক্ষৎ । 

বিষুঃ অধ্যাক্ত দীপ, অর্থ বদ্ধা!দি পাণণ মূ হর প্রকাশক, র 

অতএব আপনক।র ভয় আশন্কা নাহ ॥৫৬॥ র 

তাৎপর্য্য। ঘে কোন অনির্ববচনীয় রূপকে বেদ সকল, 
ূ 

সত হজ সপ এ হা রক 5 6 শশী পপ ১ আপ ল উ আ ২৯ ছা আপার পা পরশ অপ সর পি 



বি | 
ভগ; | যট্নন্দর্ভঃ | ৩১৭ 
৯ ০ পচ পপর. ০০ এ এই এস তা শা সপ শপ - শা্ট শি 

বালাম যি । এএং ভতভং কিশপি কার্ধ্য কল্লাযং বস্তু যং 

সঞব গাক্ষ দাদ: বিযুপসি ॥ ৮৫ ॥ 

তগ। পাছতিষ্মীণথণ্ডে আভগবন্তং প্রতি শ্রীবেদব্যাস 
ৃ প1₹1 ॥ 

০ শ ৮০৩ িন শশী পিসী সপ শসা 

ৃ এ০এচহা ন চছুডি)াত মধুসুদন | 

|. ঘন্ত ম*)ং পরং অন্ধ জণদেবানিং জগদ্গতিৎ। 

ৰ বদাত্ত বেদাশিরন্চাক্ষুদং নাথ মেহস্ত তদিতি | 

ওর ছে তত অপ্যা স্পা পঃ € দে রর ত৩ কারণ কাধ্য স'ঘপ্র- 

নাশক হন বুভ'সমশ হত্যং ; | সি তব ন ভয় 

৮7১৮০ শি শা শাটিপাপ্পাপিপশাসপী? তল শপ পপি 

না করিয়া হেন । সেই বসন্ত ্ি ? এই প্রশ্নে 

»চতেছেন তাহ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, 

 ইত্যাঁদ! এই গ্রাকফার কৌন অআনির্বচশীয কার্যকল্প যে 
৷ সন্ভ তেই তুলিই সাক্ষাৎ নিজ নেত্রঃগাচর হইলে ॥ ৮৫ ॥ 
| উক্ত পপ পদাপুরাণের শম্মাণ খণ্ডে শীভগবানের প্রতি 

ৰ ঈ'বেদব।চসর বাক্য বথ। ॥ 

র 
ূ 
ূ 
| 

শা 

ছে সধুসুদন ! আপনাকে চক্কুৰণরা দেখিতে ইচ্ছা করি 
বেদশির উপটিধদ মকল ফে আপনাকে সত্য স্বরূপ, পরম 

ব্রহ্ম, জগতের ভশুপত্তি এবং জগতের আশ্রয় বলিয়। ব্ণন 

করেন, ছে নাথ! তাহাই আমার চক্ষুর্গে।চর হউক | 

এই বিষয়ে করণ এই । আপনি অধ্য।ত্ব দীপ অর্থাৎ 

ৰ দেহ ও তাহার বাধ্য কারণ মমুের গক।শ তব রূপে অব- 

ক রঃ 
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হয় ন।ই ॥ ৫৭ ॥ 

সপ পা “সপ ৯০৯. ০৯৮৯-৯৮-২৯ প্র ০৯ কস, ০৪ পপ উপ থাপ পা ৮০০ এ সা 



ূ 

১. - 

ভগবগুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ। ৩১৯ 

সতাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি 

তদেকমাত্রাঃ বিজাতীয় সস্তেদ রহিত1ঃ তত্রাপিচ এক 
বাসাঃ সদ করূপ) মূর্তয়ে। যেষাং তে। যদ্বা। সত্যজ্ঞ। 

নাদি মাত্রৈকরসং যদ্বক্গ তদেব মূর্তি ধেঁষামিতি। অত 
এব উপনিষৎ আত্মঞ্ঞানং দৈব দৃক্ চক্ষুর্ষেষাং তেষামপি 
ছি নিশ্চতং অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্যা। ন স্পৃ্টং স্পর্শা- 
যেগ্যং ভূরি মাহাতাং যেষং তে তথ ভূতীঃ সর্ব 
বাদৃশ্যন্ত ইত্যেষ! ॥ ৮৭ ॥ 
অত্র মাত্র পদং তব্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্মত্বং বোধ- 
যতি । নম্ত্রাপরস্মিন্নর্থে মূর্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি 

শপ ০ সা সীশট -পাসি 

সকলের মূর্তি বিশিষ্টত্বেও অবিশেষ কহিতেছেন, সন্ত 
জ্বান এই শ্লোকে যথ।। ধঁহাদিগের মুর্তি সত্য, জ্ঞানরূপ, 
অনন্ত ও আনন্দরূপ হইয়া ও একমাত্র অর্থাৎ বিজাঠীঘ ভেদ 

রহিত । তাহাতেও আবার একরস অর্থ। ধাহাদের মৃত্তি 
সকল সর্বদাই একরূপ। অথবা সত্য, জ্ঞ।ন, অনস্ত, আনন্দ 

মাত্র ওরস ঘে ব্রহ্ম ঠিনিই ধঁহাদের মূর্তি. হইয়াছেন। 
অতএব উপনিষং (.আত্মজ্ঞ।ন) ধীহাদের চক্ষু হইয়াছে 

| তাহ।রাও ধাহাদের ভূরি মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে যোগ্য হয়েন 
না, তদ্রপ সেই সকল, অংশ দৃষ্ট হইলেন ॥ ৮৭ ॥ 

এই স্থলে মাত্র পদ এ দঞ্ল বর্ণাদির!স্থীয় স্বীয় অস্তরঙ্গ 
র্মাত্বকে বুঝাইতেছে। এ স্থলে অপর শরীর বিষস্বে মু্তি 

[৬২] 

শু 

সস পপ সপ 

নি ৫ দলা, হি 



সপ এপ্স 

১১০ 
-_ সরি 

আহত নি 

৩২০ ষট্সন্দর্ডঃ। [ ভগবহসন্দর্ডঃ 

স্ব!মিনঃ শ্রীশুকদেবদ্য বা! মতং লক্ষণায়া; কষ্টকল্পন। 
ময়ন্বাৎ। অস্পৃষ্টেত্যত্র অস্পৃক্টেতি ভুরি মাহাত্বোযেতি 
অপীতি উপনিষদ, গিতি | পদচতুষ্টয়স্যৈব ব্যস্তপ্য পম- 

স্তস্যচসারস্য ভঙ্গ প্রসঙ্গাৎ উক্ত প্রকরণান্রোধাঁৎ। 

তে চল্ষতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধি ভাগ্যমিত্যাছ্যদাহরিষ্যমাঁণ। 

নুনারাৎ। স্বস্থখেত্যাদি শ্রীশু কহৃদয় বিঝোধ।চ্চ। অত্ত- 

এন বিশুদ্ধ বিজ্ঞ।নঘনঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তয়ে । ত্বয্যেব নিত্য 

শব্দ কেবল আত্মপর শ্রীধরস্বামী অথব। ভী,শুকর্দেবর মত 

নহে যে হেভূ লক্ষণ! করিতে হইংল তাহ। কষ্ট কল্পন। 
স্বরূপ হয় ॥ 

“অস্পুঞ্টেঠি” এ স্থল অস্পৃ্ট, ভরি মাহ!ন্সা, অপি 
5 

উপনিষৎ দৃক্* এই চারিটী পদ্দেরউ বাস্ত ও সমন্তেৰ অথাৎ 
প্রত্যেক ও সমুদাঁয়ের স্বারন্যর (হািপ্রায়ের) ভগ, উক্ত 

প্রকরণের অন্রুরাধ, থ। ৩ ফুঙহ্ধর ১৫ অধ্যায়ের ৬৩৮ শ্লোকে 

সনকাদি মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বার। লত্য কল স্বন্ধূণ 

ধেব্রহ্গ তিনি যেন নয়ন গেচর হইলেন, ইত]াপি যাহ উদ1- 

হরণ কর হইবে তদনুসাঁরে, আর ১২ হ্ধঙ্গের ১২ অধ্যায়ের 

“শ্বন্ুখ দিভূতচেত।” ইত্যাদি ৫২ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের হৃদ- 

য়ের বিরোপ হেতু ও, অতএব ১০ স্কংন্ধর ৩৭ অধ্যায়ে ২০ 

শ্লোকে “বিশুদ্ধ 'জ্ঞান ঘন।৮ এ ক্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২১ 

শ্লে'কে «বিশুদ্ধ বিভ্ঞ।ন মুর্তয়ে»। এ ক্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে 

চ্ গে 

ক 

ক 

পরস্পর 

০০০ প্রলাপ পস্পোস্্পপীসপপাপপাাপশ 

পপ পপর 

চা 

০ ০ পপ পি শি শিপ পিপিপি শি ২ শশী 7 স্পা শশা 



2 

০০-্পীশপী শী তাপ শী ৯ পাপেতস্পী সী পা পপ স্পা ০ পপ স্প্্পপ ্পসপপ সপ সপাপা পশিপপ শীল শপ পল 

বর 

এ পপ ০০৯৮ ৯ তা পিপীপশ শ পাপী স্পা ৯৯০ ১৮ লাশাষীত শ্প্পজাপাকসপাি তপতি শ পীষ্প শিপ সর ৮৩ 

£ 
শী 

ভগবৰশুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩২১ 

শশা এপস িপপেস্পাঁী শাপলা পপি আস আপা শম্পা পপি স্পা পন 

স্বখবোধতনাবিত্যাদি ব1ক্যানি ন লাঁক্ষণিক তয়, কদর্থশী 
যান ॥৮৮॥ 

তখৈব। আনন্দঘুর্তিমুপগুহ দৃশাক্মলন্ধ মিত্য।দৌ দোর্ডয।ং 
স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তসানন্ৰমুত্তিমজহ।দতি দীর্ঘ তাপ- 

শিত্য।দোৌ চ দর্শন[লিগন। শ্য।মণ্যা্ঘত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥৮৯॥ 

পে শা আগত াীক্পিশশাশিতল 

২২ শ্লোকে “ত্বব্যেব শিষ্য স্খবোধ তনাবনস্তে ৮” ইত্যাদি 
বাক্য সকলকে লাঙ্গগেক বলি! কুৎসিতার্থ করা যোগ্য 

হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥ 

উক্ত প্রকারই ১৭ স্ন্ধের ৪১ অধ্যায়ে ॥ 

“আনন্দ যুক্তি মুপগুহ্হ দৃশাতআলন্ধং৮ অর্থাৎ. মণুরাবাঁসি 

নত্রীগণ উদঘ[টিত নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনো মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ 
মেই বিভুক্ষে আলিঙ্গন পূর্বক তাহার অপ্রাপ্তি জন্য অনন্ত 
ব্যথ। বিসর্জন করিল। এই ২৫ শ্লোকে তথ। এ দ্শমের 
৪৮ অধ্যায়ে কুব্জার প্রলক্কে “দো্ড্যাং স্তনান্তর গতং পরিরভ্য | 
কান্ত মানন্দমুণ্তিমজহাদতিদীর্ঘতাঁপং” ইত্যাদি ৬শেকে অর্থাৎ 
কুব্জা ছুই স্তনের মধ্যগত আন্দ মুর্তি কান্তকে দুই বাহু দ্বার! 
আিঙ্গন করত দার্ঘ,কালীন.সন্তাপ পারত্যাগ করিয়াছিলেন, | 

ইত্য1দ স্থলে দর্শন ও আালগন রা জগ্যর্থকে নির।স 
করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ 



ঘর রঙ 

0৫০০০বরা০০৯০- এজ পিএ এ৮০৫৮  ০৫৮-০হহ-৯৮৩৬-০- সস, খপ এ 

পা পপ পশলা শী শশী ৩ ০১৯ ্্ী। ৩ নী ৭ ০ সপ নাশ ্টিশ্ীশীশী শীল 

মহাবর।হুপুরাণে এই বিষয় কথিত হইয়াছে যথ। ॥ 

৩২২, ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবগদন্দর্ভঃ। 

উল্তঞ্চ মহাবারহে ॥ 

সর্ধ্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেছ।স্তপ্য পর।তআ্মনঃ | 

হেয়োপাদেয় রহিত নৈব প্রকৃতিজাঃ চিৎ । 

পরমানন্দ সন্দেহ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব; | 

দেহদেহিভিদ। চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি ॥ ১,1১৩ 

শ্রশুকঃ ॥ ৯০ ॥ * 

ইথ্থমেবাতি প্রেত্যাহ | 

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বগতআ।নমখিলাতনাং | 

জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৮ ॥ 
-শাঁাাশিস্টীিট ্-। পিন ১৩ পিস স্পা 

পরমাতার যে সকল দেহ আছে তু সমুদাঁয় নিত্য, 

শাশ্বত এবং হেয় ও উপাদেয় রহিত, সেইমূত্তি সকল অপ্রাকৃত 

পরমানন্দ রাশি ও পর্বতে ভবে জ্ঞান মাত্র, এই ঈশ্বর কখন 

দেহ দেহি ভেদ নাই ॥ ৯০॥ 

শ্রীশুকদেবও এই প্রক।রই অভিপ্রায় করিয়া কহিয়াছেন ॥ 

১০ ক্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫৩ কশ্লোকে যথা ॥ 

রাজন ! তুমি এ গ্রকুঞ্ণকে অখিল দেহির আত্ম! বলিয়া 
জানহ, গিনি জগতের ছিতার্থ মায়। দ্বারা এখানে দেহির ন্যায় 

ক পাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥ 

. এী অধ্যায়ের ১ প্রথম লোকে যথ। ॥ 

*নৌমীড্যতেহত্ত, বপুষে তড়িদম্মরা 
টি. + 



উই ১১১ 

| রা 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩২৩ 

এনং নৌমীড্যতেত্তবপুষ ইত্য।দি বর্ণিতরূপং আঅবেহি 
মতপ্রপ।দলন্ধ বিদ্বন্তয়েবানুভব নতু তর্কাদিন। বিচারয়ে- 

তার্৫থ, এবং ভূতো!হপি মায়য়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্বব- 

গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ লসম্মুখ।য়। 
বন্যঅজে কবলবেত্র বিষাণবেণু 

লন্মমশ্রিয়ে মবছুপদে পশুপ।ঙগ জায়? 

শ্লোকার্থ। হে রাজন ! নিজকৃত অপরাধ নিমিত্ত ভীতি 

বশতঃ কম্পিত কলেনর হইয়া ভগবম্মছিমার পার না পাঁও- 

যাতে যথ! দৃষ্ট রূপসাত্র কীর্তন পুর্ববক ব্রহ্ম! কহিলেন, হ্হে 

ঈড! (স্তবশীধ ) আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপ- 
নারউ স্তব কপি, প্রভো ! আপনার শরীর নবনীরদের ন্যা 

শ্য।মবর্ণ। তদীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণ ভূষণ 
এবং মযূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভ 
মান। আপনি গলদেশে বনমাল। ধারণ কগিয়াছেন, কবল 

(গ্রাস ) বেত্র, শৃঙ্ক, বেণু ইত্য।দির চিহ্ দ্বার! আপন।র অতি- 
শয় শোভা হইয়াছে । প্রভে।! আপনর ছুইটী পাদপদ্ 
অতিশয় ম্বহু, অ।পনি গোপরাঞ্জ নন্দের অঙজ ॥ 

«“এনং» শব্দে উপরিস্থ বর্ণিত গ্লেকের বর্ণিত বূপই 

ভ্রীকঞ্চের রূপ জানিব। অর্থাৎ আমর প্রসাদ লব্ধ জ্ঞান দ্বার! 

অনুভব কর, তর্কাদি বারা বিচার করিও না। ভগবান. এই 
রূপ হইয়।ও মায়া (কৃপা) দ্বারা জগতের ছিতের নিমিত্ত 

__ ৃ হু 
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রি 

৩২৪ টিনা া | ভগবৎসন্দর্ভঃ 

আভাতি জ্রীড়তি। ইব শ'ব্দন গ্রীকৃষ্তস্ত ন জীববহ 

পুথক্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যাত ॥ ৯১ ॥ 
অতএব শ্ত্রীবিগ্রহদ্য পরমপুরুষার্থ লক্ষণতৃমুক্তং শ্রীপ্র- 
বেণ। সত্যা শিষেছি ভগবংস্তবপাদ্পদ্ম"মাঁশীস্তন্বাচুজ- 
তঃ পুরুষার্থ ঘুর্তে রিত্যত্র হে ভগবন, পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ 

পা পাশা শীশিসপীপপীল সা লাশ পি পাপ শেপ পাপ শাাশা ৯ তি ওত 

অর্থাৎ আপনার প্রতি" সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবার 

নিমিত্ত দেছির ন্যায় অর্থাৎ জীবের মত “আভা তি” অর্থাৎ 

ক্রীড়! করেন। দেছির এইংপদে ইব শব্দ দ্বারা ভ্রীকৃন্ঃ জীবের 

ন্যায় পৃথক দেহে প্রবেশ করেন নাই ই্াই বোধ হছল ॥৯১॥ 

অভ্ভ এব ভ্রীঞ্রুব শ্রীবিগ্রীহর পরমপুরুষার্থ শ্বরূপত্ব বর্ণন 

করিয়াছেন 1৪ স্বন্ধের'৯ অধ্যায়ে ১৭ ক্লোকে বথা ॥ 

হে ভগবন্! আপনকার মুক্তি পরম আনন্দ স্বরূপ, ষে 
সকল পুরুষ শিক্গাম হইয়া আপনাকেই পুরুযার্থ জানিষা 
ভজন করেন, তাহাদের পক্ষে যদিও আপনকার পাদপত্ব 

রাজ্যাদি অপেক্ষ।ও পরম.অর্থ ইহ! সত্য, তথ!চ হে স্বামিন ! 

যেন ধেনু অজ্ঞবৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বুকা্দ হিহত্ 

জন্ত ইইতে রক্ষা] করে, তাহার ন্যায় অঠি দীন ও সকাঁম যে 
আমর1, আমাদিগকে আপনি সংসার হইতে রক্ষ। করিয়। 

থাকেন, কাঁরশ,আপনি সর্বদ| লোকের হিতমাধনীর্ঘ তৎপর।॥ 

টি 
| 

স্য।পি স্বাত্মানং প্রতি চিন্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইব 

রা 
| £ 

টি পপ, পপ সপ পপ পপ শপ শা আদা পাপা শপ পপ শাপলা শা শী পাশা পশাশাস্পাতপেশাপেসপসা শিলা পাশা শিপন পিসপাপপসপ্পা সো শশী ০০ আস প  ___- সপ পপ পপ পপ | » 

শপ” পপ পার্ক পার _্তপ্্ার_-_ সপ++-. বি 



সএব মুন্তির্ধসয তস্য তব পাদপন্মং আশিষে। 'রাঁজ্যাদেঃ 

পকাঁশাৎ সন্যা। আশীঃ পরমার্থ ফলং হি নিশ্চিতং। কস্য 

তথ! তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ এব ইত্যেবং -নিক্ক।ম. | 
অয়াইনুভজত ইত্যেষা ॥ ১০ ॥ ১৪ | 

প্রীশুকঃ ॥ ৯২ ॥ | 
ততঃ শ্রীশব্দ প্রতিপাদ্যং যদ্ব-ন্ধ 'তচ্ছীবিগ্রহ এপ্ববত্যুপ 
হারযোগ্যং বাক্যমাহ ॥ 

তাবৎ প্রসন্ন! ভগবান, পুক্ষগাক্ষঃ কৃতে যুগে । 

র্শগাযাস ও তং ক্ষ শাব্দং ব্রঙ্গ ধ দধব্পুঃ ॥ ৫৯.॥ 

র 
| 

এপাশ লি পি ৭ পাশ এশা 7 সী ৮ আপা ৯ ০ শী াশিীশীশী শা ীশ্িশীশিীশি 

তাৎপর্য । এই শ্লেকে হে ভগবন ! পুরুষার্থ অর্থাৎ €যে 
পরমানন্দ তীহাই ধহার মুত্তি সেই তুমি, তে।মার পাদপন্ম 
“হা।শী5” অর্থাৎ রাজ্য।।দ অ.পক্ষা! “সত্য আশীঠ অর্থাৎ 
পরযর্থ ফণ ইহ।ই নিশ্চিত । আপনি কাহার সম্বন্ধে এ 

। প্রকারে পুরুষ।খ হয়েন, এই আকাওকায় কহিতেছেন, ধাহার 
নাম হইয়। আপন।কেই পুরুষাথ জানিয়া ভজন] করেন, 

তাহাদের সম্বন্ধে আপনিই পুকুষার্থ ॥ ৯২ ॥ 
অতএব শব্দ গ্রতিপ।দ্য বে ব্রহ্ম তাহ।ই শ্্রীবিগ্রহ এই 

| বিষয়ের সমাপন যোগ্য বাক্য কহিতেছেন ॥ 
৩ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ॥ শ্লোকে যথা ॥ 

স্যঘুগে পত্মলোচন ভগবান, কর্দম খষির তপস্যা প্রসন্ন 
হইয়। তাহাকে শব্দের এক বেদ্য ফে ব্রহ্ম তন্ময় রূপ ধারণ 
চু ১ 



ৈ ১ 

৩২৬ ষট্সন্দর্ভঃ | ] তগবতুসন্দভঃ | 

যদ্বপুর্দধৎ প্রকাশয়ন্গসৌ শুক্লাখ্যে! ভগব।ন, কৃতে যুগে 
বর্ত.ত। তদেব শব্দ প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরম তত্বং তং 

কর্দমং প্রতি দর্শযামালেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥ 
শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ 
তদ্দেবং সিদ্ধে ভগবতস্তাদূশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ)ত্বাৎ 
ঘটবদিত্ব।দ্যলদনুমানং ন সম্ভবতি কা!লাত/)য়ে।পদিষ্টত্বাৎ । 
তদেতদতপ্রেত্য তন্মিন সত্যত! পুরস্কতং ষড় ভাব বিক। 
রাদ্যভাবং স্থ।পয়ন, পরর্ণনস্ব ূ পত্বমভ্যপগচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥ 
গাগা এ 998 

শিক দি ৯ 

করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিঘাছিলেন ॥ ৫৯ ॥ 
এই শুক নামক ভগবান সত্যযুগে যে শরাঁর প্রকাশ 

করিয়। বর্তমান হয়েন সেই শরীরই শব্দ প্রতিপাদ্য পরম তন্তু 
ব্রহ্ম, তাহাই কর্দমকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥ 

এতএব এই প্রকারে ভগণানের তাদৃশ বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ 
হইল, কেননা দৃশত্ব প্রযুক্ত ঘট।দির ন্যাঞ এই পক্ল অসৎ 
অনুমান সম্ভব হয় না। কাল কর্তৃক এ সমুদায়ের বিনাশ 
হইয়া থাকে ॥ 

অতএব এই অভিগ্রায়ে এ ভগব:ন সত্যতা পুর্ধক জন্ম 
প্রসৃতি ছয় বিক!রের অভাব সংস্থাপন করত পূর্ণ ্গরূপত্ব 
স্বীকার করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥ 

দশমন্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২২ শেকে যথ। | 

| রি 

"এর ৯ ০৯ সপ, জা _ পপ সস সপ পর, রর 

সস 
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গা ূ ন্ 
ভগ্ন বগুসন্দর্ভঃ | ] ঘট্সন্দর্ভঃ | ৩২৭ 

কি মশা পি সস পপ লিড নিউ ৃ 

সত্য; স্বয়ং (জ্যাক্রিনন্ত আদাঃ | 

্ নিত্যে।ইক্ষ/র।ইদআ ওখো নিরঞ্জীনঃ 

ৰ পর্ণোহদ্বয়োমুক্ত উপ।ধিতভোহম্বতঃ ॥ ৬০ ॥ 

শৌমীভ।ত ই *যা্দিন। স্ত্রঠ্যত্বেণ প্রাতজ্ঞাত রূহয়ুমমপত্তে 

র ৬৪৬ দ লক্ষণন্ত্ং এক এন সশিষামত্ব। পরমা শ্রয়ঃ 
০৮ শিশ্স্প্পশী 4 0 শপ পাশাপাশি 

ভগগন! এক আসান সতা, গে শ হেতু, আপনি আতু। 

অর্থাৎ দৃশ্য নছেন স্ুতর!ং যিনি আন্ম। তিনি অবশ্য সত্য, 
£ভা ! আপনি আদা অর্পাহঠসকলের ক।রণ, অতএব আপ- 

নার জন্ম নাচ | ভগ্ন, আপান যে আদা (কারণ) তাহার 

হতু এই আপন পুরাণ আর্থাহ শ্যন্ট্যা্ি কধ্যের পূর্বরাবধি 

রা এন আছেন । তাহার কাণণ শ্রতিতে আপনাকে পুরুষ 

বলিয়াছেন, পুঞ্চমের অর্থ পুর্বে বর্তমান। অপণ আপান 

নিত্য আর্থাৎ মন'তন, ইহাচতি আপনার জন্মান্তর ও অস্তিত্ব 

পক্ষণ লিকার নাই, আগ আপনি পুর্ণ, অঙগত্ত্র স্খ, অক্ষর ও 

আস্বত, স্ঠণাঁং আঁশনার বুদ্ধির পরিণাম, অপক্ষয্ম অথব! 

বিনাশ নাউ, অপিচ আপনি অনস্ত ও অয় অতঞব দেশ 

কাল পরিচ্ছেদ এবং বস্ত্র পারচ্ছেদ শুণ্য। অধিকন্ত আপনি 

স্বয়ং গ্যেো5ঃ নিরঞ্জন এপং উপ।ধি বঞজত ॥ ৬৭ ॥ 

উত্ত শধ্যাুর শৌসড্যতে ইতাদ১ ক্লোকে অ্তবনীয় 

ন্ন্ূপে নবশীরদের ন্যায় শ্যংমন্থন্দর বু এই গ্রতিজ্ঞাত্ব রূপ 

আপ ন এক মাত্র কত্ত মকগেঃ আগ অর্থাচ গরম আ।অর 

| ৬৩ । 

২ পপপপশাশীশস্ীা শী শী ১ তা ইল এক 

৮০৮৮ শসা শািশাীটি ছিপ শশী শী শি শীত 

টিটি 



রঃ রি 
৩২৮ ষট্পন্দর্ডঃ | [ ভগবৎমন্দর্ভঃ। 

তদুক্তং । একে ।হসি প্রথম'ম(ঠ | কৃষ্ণমেনমবেহিত্ব মাতআা- 

নমখিলাত্মনামিতি চ। যতস্ত্রমাত্মা তত এব সত্যঃ পরমা- 

আয়ম্য সত্যতামবলই্ব্যৈবান্যেষাং সত্যত্বৎ ত্বয্যেব সত্য- 
র ত্বপ্য মুখ্য। বিশ্রাস্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥ 

! তছুক্তং । সত্যব্রতং সত্যপরমিত্যাদি । নচ ত্বয়ি জন্মা- 

হইয়াছেন | 

অতএব উক্ত.অধ্য।য়ের “একো হুসি প্রথমং» ॥ 
আর্থাৎ আপনি প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপ- 

নিই সমস্ত ব্রক্ষব।সী বান্ধব এবং সমুদায় বগুস হইলেন এই 

১৮ শ্লোকে তথা “কৃষ্ধমেনমবেিত্বমাত্ম।নমখিলাতআ্মন।ং৮ অর্থাৎ 

শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্ম! বলিয়া! জাঁনহ। এই ৫২ 
শোকেও । যেহেতু তুমি আত্মা অতএব সত্য। কারণ 

যখন পরম।শ্রয় পদার্থের সত্যতা অবলম্বন কণিয়। অন্যের 

সত্ত্ব হয় তখন আপনি ছে কৃষ্ণ আপনাঁতেই সত্যত্বের মুখ্য 

বিশ্রাম আছে, ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ ॥ ৯৫ ॥ 

উল্লিখিত বিষয় ১০ স্কদ্ধের ২ অধ্য।য়ে ২০ শোকে যথা ॥ 

*মত্যব্রতং সত্যপরং 1” অর্থাৎ হে ভগবন.! আপনি 

সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সংকল্প ত্য, সত্যই আপনাতে 

শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন অর্থাৎ সত্যাচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত 

হওয়। যায় ॥ 

অপর আপনাতে জন্মাদ্দি ছয় বিকার অর্থাৎ জন্ম 

1 রঃ 

স্পাপাসপ্পেপপী 
সপ্ন 



| ভগবগুসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ ৩২৯ 

স্পা পিস শশাশীশীশীশিশশপাসা পাশা প্িপশীট শশী শী শশাীটাতিশিটটি এ শি ১৮০ শি শীত শক বিপিন ও পপ শি সস সার" পপ 
পলাশ 

দয়! বিকারাঃ সম্তীত্যাহ আদ্যঃ কারণং। একোহসি 

প্রথমমিত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টঃ। অতো ন জন্ম কিন্তু গ্রত্য- 
ক্ষত্বং হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চনেতি |) পাম্মরীতিক 

মেব ॥ ৯৬ ॥ 

অঠএব স্কান্দে ॥ 

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাআ।নমব্যয়ং | 

আরোপয়ণ্তি জনিম্ড পঞ্চভূতাত্বকং জড়মিতি ॥ 

আঁদ্যত্তবে হেতৃঃ। পুরুষঃ পুরুষাকার এক সন. পুরা'ণঃ 

আস্তত্ব ( বর্তমান) বৃদ্ধি, পারণ।ম, আক্ষয।ও (িন।শ এই ছয় 

নাই, এই বিষ॥ কহিতেছেন, আপনি আদ্য অর্থাৎ কারণ, 

যেহেতু ১০ ক্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে “একোহ্দি প্রথমং1% 

অর্থাৎ তুমি প্রথম এক ছিলে, এই ১৮ শোকে দৃষ্ট হুই- 
মাছে । অতএব আপনকার জন্ম নাই ॥ ১ ॥ 

কিন্তু হরির জন্ম, প্রত্যক্ষই বটে কোন ক্রমে তাহ বিকৃত 

নছে, পদ্মপুরাণের এই রীতি অনুপারে ইহাই সিদ্ধ হইল ॥৯৬ 
অত এব স্কঙ্ধপুরাণে যথা ॥ 

পরমেশ্বরের পরম অবিনাশি আনন্দময় যে দেহ তাহ! 

জানিতে না পারিয়া! তাহাতে জন্ম বিশিষ্ট পঞ্চভৃতাত্খক জড় 

বলিয়া আরোপ করে ॥ 

ভগব|নের আদযত্বের প্রতি হেতু এই তিনি পুরুষ অর্থাৎ 
পুরুষাকার হইয়াই পুরাণ, ইহার অর্থ পুর।তন হইয়াও নৃতন 
্ঃ 

ভি 22 



ই নি ২৮ এটি $ 
টট 

৩5৬ ষট্পন্দর্ডঃ | | ভগবইপনদর্ভষ | পপ স্যর না 

পুঁরাঁপি নরঃ| কাঁ্ধ্যাৎ পুলিমপি বর্তগান ইত্যথঠি। 
এভরেযকঞ্ুতিস্চ | 

অত্ৈবেদম শ্র আপীহ পুরুম বিধ উতি। অন্এব ভন্মা।- 

স্তরস্তিত্ব লক্ষণং নিকারং বারযতি। শ্তা? সনা*ন 

মুর্তি: | তথ। পুর্বিবন্বাধ্যমা কারত্রেহপি পূর্ণ ইতি বদ্ধিং 
অজত্ স্বাখো নিহামেব স্মখবূপ ইতি প্রিণ!ম" | স্রথসা । 

পুংস্তং ছান্দনং । বিক্ধনমাণন্দং ব্রঙ্গমম্যরানন্দঃ্য মন 

পুসকত্ববু । তথা অক্ষর ইত্যপক্গয্ং অমুত উঠি! 

বনাশং ॥ ৯৭ ॥ 

সপ সপ পপ. -. 

পপ প্লাস পপি পপমপা 

অর্থা কার্ষ্যের পূর্দেই বর্তম'ন 
ধুতরেয় শ্রগতিকে ও বণিয়াছন ॥ ূ 

পুরুষ রূপ এই আত্মা স্যষ্ট্রিণ পুর্ন ছিশেন । অতএব ৃ 

ভগবাঁনের জন্ম'স্তর রূপ আস্তত্ব গর্থাৎ [ব্দ্যযাঁণত্ব লক্ষণ | 

| বিকার নিবারণ করিতেছেন, ছে ভগবণশ! আপন শিত্য 

] অথাৎ সনাতন মৃত্তি ॥ ২ ॥ তথ! পুর্বেবের ন্যায় মপ্যম আকার 

সত্বেও আপনি পুর্ণ । এতদ্বারা বৃদ্ধি। ৩। অপর আপনি | 

অজল্বম শখ সম্পন্ন অর্থাৎ নিতা স্থখ স্বরূপ । এনদ্বার] | 

পরিণাম 1 8 এ স্থলে স্থ শব্দের পুংলিঙ্গ গ্রয়োগ হইযাঁছ 

ইহা ছান্দস | «“বিজ্ঞানম।নন্দং ব্রহ্ম” এ স্থলে যেমন আনন্দ 

শব্দের নপুংসকত্ব তদ্রপ স্থণ শব্দের পুংলিঙ্গহ জানিতে | 

| হইবে ॥ ৯৭ ॥ 
7 ৃ  



ভগবগুসন্দর্ডঃ |] যটজনার্ভঃ | ৩5১ 

নি হেতুঃ অনন্তঃ আদ্ধয ইতি দেশ কাল পরিচ্ছেদ | 

রশি? লস্ত্ব পরিচ্ছেদ রহিমোইপি। অন্যপ্য তচছক্তিত্ব।ৎ | 

তং 1বনাহনবস্থ।নাৎ । জব্রাহৃতাপপ্ণদনায় চতুর্দিধ ৃ 

ক্রিয়'ফলত্বঞ্চ বাঁরয়তি | গুত্রোৎপন্ভিরাদ্য ইন্যনেনৈব ৃ 

নির।ক ৮1 শিষ্টং ত্রয়ং স্বয়ং জ্যোতিরগিরঞ্নঃ উপাধি- 

তো মুক্ত ইতি পদত্রায়ণ॥ ৯৮ ॥ 

অন্রচ প্রাপ্তি ক্রিযয়। বিচ্ত।নেন বা ভবে 1'আত্র ক্রিয়ম়। | 

পেন নির।কৃত। সর্বত্র প্রত্যগ্র ু পত্থা। 
_ ১ " টাটা তীপীপসটী পপপিসপী ি্প আসপাল পপ আপা শাাশাস্পীশত শশী াপপপিস্পাশিল শশী শশী সপ ও পন শি শা সা সী শা শশী 

"রর, রর. 

তথা অক্ষর এই পদে অপক্ষয়। ৫। এবং অস্ত এই 
পদে বিনাশ ॥৬॥৯৭॥ | 

পূর্ণত্বে হেতু অনন্ত ও অদ্ধয, এতদ্ৰারা দেশ কাল পরি- 
চে রহিত এবং বস্তু পরিচ্ছদও র'হত। অন্যের ভগব€ ূ 

শরক্তত্ব প্রযুক্ত তাহা প্যতিরেকে অন্যের অবস্থান হয় নাঁ। এ 

স্থলে অমুতত্বের উপপ'দন নিমন্ত চতুর্ণ্িধ অর্থাৎ উৎপত্তি 
প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কার রূপ ক্রিয়। ফলকে নিরাকরণ করি- 
তেছেন। তন্মধ্যে আদ্য এই বিশেষণ দ্বাগা উৎপাত নিবাকৃত 
হইয়াছে । অবশিক্ট তিপ্টা.ক শয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন ও 
উপাপি হইতে মুক্ত এই পত্রদ্ব।'র। নিবারণ করিতেছেন ॥৯৮ 

তম্মধ্যে আবার 1প্তি, ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে। 
এ স্থলে ক্রিয়া দার! যে প্রাপ্তি তাহ। আতা! এই পদ দ্বার 

নিরাকৃত হইয়[চছ, যে হেতু তিনি সকলের অন্তর্ধ্যাম স্বরূপ ! 

৫ গ্ 



সস ০, উস সপ ০০,৫০৩, এ এ পানর 

টি 
৩৩২ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ডঃ | 
রর 

পার পর ৬... সাল 

তথ] জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারঘতি স্বয়ং জ্যোতিরতি ॥ ৯৯ ॥. 

তদুক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি আ্ীভগনতা ॥ 

মনীষিতানুভাবোইয়ং মম লোৌকাঁবলোকনমিতি | টীকা 

এতচ্চ মত্রুপটসৈব ত্য! প্রাগুসি্বাহ মুনীষিত আচ্ছা । 

তুভ্যং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তম্য। আন্ুভাবোহয়ং কে1- | 
ইস! তমাছ মম লোকস্যাবলে।কনং যদিতোষা ॥ 

তথ! জ্ঞান দ্বার! যে প্রাপ্তি তাহা স্বযুং জ্যোতি এই পদ দ্বারা 

নিরাকরণ করিতেছেন 1 ৯৯ ॥ 

অতএব ২ স্বন্ধেণ ৯ অধায়ে ২২ শ্লোকে ॥ 

ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ কঠিয়াছেন যথা ॥ 

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যে আমার এই লোক দর্শন করিলে 

উহ! আমারই ইচ্ছার প্রভাব অর্থাৎ তোমাকে ইহা দর্শন 

করাইতে আমার অভিলাষ হইগাছিল, তান্নমিত্তই তুমি 

দেখিতে পাইলে ?। 
এই শেকের টীকা যথা। 

তুমি আমার এই দর্শন আম।র কৃপা দ্বারাই প্রাপ্ত হুই- 

ঝাছ, ইহ1কহিতেছেন। মনীধষিত শব্দের অর্থ ই%1, তোমাকে 

দিব এই যে আমার ইচ্ছ। ইহ তাঁাগই অনুভব । যদ্দি বল 

সেই অনুভব কি ? এই প্রশ্নে সেই অন্ুতাব কহিতেছেন, 
আমার লোকের যে অনলোকন তাছাই ॥ 

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ 
৮. টিযারারারারারারেরািরিরিযাারারারারারার 



ভগবত সন্দর্ডঃ | ] ষট্লন্দর্ভঃ | ৩৪৩ | 

তদুক্তং । নিত্যাবক্তোহুপি শুগবানীক্ষ্টতৈে নিজশক্তিত 

ইচি। ননু স্রীভগণতোদ্ধবং প্রতি বাসুদেব ভগবত 

মিত্যাদিকং বিভূতি মধ্যে গণগিত্ব। সর্ববান্তে মনো ব্কার! 

এবৈতে ইতুযুক্তং ॥ ৯১০০ ॥ 
সত্যং তদগণনং প্রাচুর্য। বিবক্ষয়! ছত্রিণো! গচ্ছস্তীতিব | 
তত্রৈবহি | পৃথিবী বায়ুরাকাঁশ অপোজ্যে।তিরহং মহান্। 

বিকারঃ পুরুষে।ব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পর | 

ভগবান. নিত্য অব্যক্ত হইলেও আপনার শক্তি ছার! 

দর্শন দিয় থা.কন ॥ 
এ স্থলে পুর্ববপক্ষ এই যে অহ! ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে 

২৭ শেক ভগবান, উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন ভগবৎ সক- 
লের মধ্যে আম, এই বিভূতিযোগ মধ্যে গণন! করিয়া! সর্বব- 
শেষে অর্থাৎ ৪০ শোকে, ০হ উদ্ধব! এই সকল বিভুতি 
আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এ সমুদান্ত 

মনের বিক।র মাত্র ও বাক্যের বচনীয় মাত্র ইহাই কথিত 
হইয়াছে ॥ ১০০ ॥ 

সত্য, প্রাচুর্য্য কথনেচ্ছা দ্বারা “ছাত্রিণে। গচ্ছণ্তি” অর্থাৎ 
ছত্র পিশিষ্ট জন সকল গমন করিতেছে, ইহার ন্যায় সেই 
(বিভৃতির গণন। হইয়াছে ॥ 

এ ১১ ক্ষন্ধের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ শেকেই কহিয়াছেন ॥ 
শ্রীকৃষ কহিলেন উদ্ধব ! পুথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, 



টু, ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবত সন্বর্ভঃ | 

রি __ শশী শশা শি শশী সা 

*ব্দেন রঙ্গ।পি তন্ম.ধ্য গণিতমন্তি। তদেবং প্রান্তি, 

নিঁষদ্ধা ॥ ১০১ ॥ 

অথ বিকুঠিরপি ভৃষাপকর"ণনানঘান্তেন ত্রীহীণামেবে। 
পাধ্যপাক'ণেন ভাবগ। তচ্চাঁসঙ্গত্বান্সং ভনবেদিতাহ 

মুক্ত উদ্পাদিত ঈ'ত । তদুক্ত" | পিশুদ্ধ জ্ঞান মুর্তয়ে | 

বিশদ বিক্ষান ঘন শ ইত | হম্ম'ৎ সম মশিশিঞ শর 
নি 

নিন ভাহন্ান, ম5ৎ, ষোড়শ রা পুরুষ, অব্য, সন্ত, 

রজঃ ও ভ52 এ সমুদায় আমি ॥ 

এ স্থলে পরশব্দ বাবা ব্রঙ্গা ও তন্বাপ্য গণিন হুউয়াছেন ॥ 

অন্এর এই প্রক্কারে ভগবদ্বিগ্রচের জ্বান দারা প্র।প্ডি 

নিমিদ্ধ হইল ॥ ১০১ ॥ 

অমন্তর বিকুতি০ | (দন অবঘাতন সহকারে তষ 

দূরীকরণ দ্ার| ধান্যাি সকলের উপাপির বিনাশ কর। হয, 

ভাহাবধ ন্যায় পরম পুরুষেরও উপাধি নিরাকণ্ণ দ্বারা বিকৃ- 
তির শিরাকরণ তঈয়া থাকে, উহ সঙ্গত হেতু সম্ভব হইতে 

প!রে ন।. ইহাই কচিতেছেন, “মুক্ত উপাপিত১৮ অর্থাৎ 

তা।!পনি উপাধি হইতে মুক্ত ॥ 

এই বিষয় ১০ ক্ষ-ন্ধগ ২৭ আঅপ্যামে “বিশুদ্ধ জ্ঞান মুর্তুয়ে» 
এই ১১ শোকে তথা ১৭ ক্কনন্ধর ৩৭ অধ্যায়ের “বিশুদ্ধ 

বি্ভীন ঘনংগ এই ১৯ শেকে কথিত হইয়াছে ॥ 

অঞ্জএব £ম ক্ন্ধে ৯ অগ্যায়ের ৩১ লেকে মম শিশিত 

577 



এবার হিরন ০১ ৩ শি শপ শিস শশা পাটি শী টি শ্পীশপ পপ ৭:4৭ প্্রপার্সপ্সপস্- ্ 

॥ 

] 

| ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] মট্সন্দর্ভঃ | ৩5৫ 
সপ সপ শপ এও পর... স্ব ০৮ “৫ এশা. 

[1ভগ্যতান ত্বপীশ্দিকং ভূ মায়িকলীলা বর্ণ নাএশ । 

ূ এ1ং প্দন্তি রার্ষে খাষয়ঃ কেচনান্িতাত | যহ স্ল।61 

(এরুধ্যত নূনং তে ন স্মরন্ত্যন্বিত্যাি ন্যায়েন বান্তবত্ব 

|. বিচরাধাৎ ॥ ১০২ ॥ 
থাহি স্কান্দে | 

ভামাঙন্চাণ্যয়ে(ইভেপ্যেহনিগঞ্রহো।হশে।য্য এবচ । 

[ব' টিিিনাসোি: বন্ধ ইত বিষু্? ৪/8৮ | 
০০০ জি সত শটিশিত ৩ রশি তাস্প্পশাীি 77 শশিসিত পপ পিপল - শী পা পপিস্পাত আপা শত সিল 

শরৈর্ণ দ্য মা, চি” শর্থাৎ আমার তীক্ষ শর ইহার শরী- 
রর চ'্স ক্ষত বিক্ষত হয) এই যে ভীম্ম স্তব করিয়।ছেন, 
এছ? মািকলীপ। বরন মাত্র । 

১০ ন্-ন্ধার ৭৭ অধায়ে ২৩ শোকে ॥ 
টি সি 

হে ৮৮ | পূর্ববাপ-ানুসন্ধ'ন ধহিত কোন কেন খরা 
ৰ এই জান বর্ণ রন, যাহ। স্বীয় বাকের সহত 'প্রুছ্্ 

শাজবন্তের নিগ্েপ হেতু ভাচক্মর মায়ক লীলা বর্ণন জালিংত 
ূ হছে ॥ ১৪২ ॥ 

উত্ভ বিষয় স্বন্দ পুরাণে কহিয।ছেন যথ। ॥ 

নিযুও, হ.সঙ্গু, অব্যয়, অভেদ্য, আনগ্রাহা ( জগ্রহুণীয) 
এবং ভাঞে।ষ্/য হইয়।ও বিদ্ধ, রুধির1ক্ত ও বদ্ধ ঘুশ্য হই যা 

থাকেন ॥ 

৮ ূ ১ 
২ ৬৪ এ 

এ এপ পপ 

। হইব তাহা উহ!পা স্মরণ করেন না) ইত্যাদ নায় খারা । 

এএ কি ৩১ পট পিপিপি শপ পিতা শা শি 

পা স্পিস্পীস্পা পপ ৮ প রাজ্পা্ পল ০ বত 



1 
| ৩৩৬ মট্সন্দর্ভঃ | | ভগবৎমন্দভঃ | 

অন্নরান মোহয়ন €দবঃ জ্রীড়ত্যেব স্থরেঘপি। 

মানুষান, মধ্যয়। দৃষ্ট্যা ন যুক্তেযু কথঞ্চনেতি। 

গ্ীভীক্মপ্য যুদ্ধনমযে দৈত্য।পিন্টত্ব।ভতথ। ভানং যুক্তমেবে 

তি। কিন্তৃধুন। ছুঃম্বপ্রহ্ঃখস্যেব তম্য পিবেদন" কৃ ঠমিতি 

জেয । সংস্ক।গোহপি কিমাতশয়াধ।নেন মলাপা।করণেন 

বা তত্রাতিশয়াধানং পুর্ণত্বেনৈব শিবাকৃতং। মলাপ 
করণং বারখাত নিরঞ্জনঃ নিথ্মাপঃ [বিশুদ্ধ জন্ঞ'ন মুন্তিগি 

ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ হ 

শ্ীক্রন্সা ॥ ১০০ ॥ ূ 
22242225525 

এ দেব অন্তর সকলকে মোহন করত দেবগণের মধ্যে 
ক্রীড়া করেন এবং মনুষ্য সকলকে মুগ্ধ করিবার জন্য মন্য; 

সকলে মধ্য দৃষ্টি দ্বার! ক্রীড়। করেন, কিন্তু মুক্তদিগের মধ্যে 
কখনই ক্রীড়। করেন না ॥ ূ 

যুদ্ধ মময়ে দৈত্যত্বাবেশ প্রযুক্ত শ্রীভীল্মের এ রূপ ভন 

উপযুক্ত । কিন্তু এক্ষণে ছুঃন্বগ্ ছুঃখের ন্যায় এ ভীম্ষের 

নিবেদন করা হইয়াছে ইহ।ই জানিতে হুইবে। অপর অতি- 

শয় আধান ৬থবা মপাণকরণ দ্বারা মংস্কারও কি হইয়। 

থাকে । তন্মধ্যে অতিশয় আ।ধান পুর্ণত্ব দ্বারাই নিরাকৃত 
হইয়াছে । আর নিরঞ্জন, নিপ্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমুত্তি, এত- 

দ্বারা মল।পকরণকুত হুইল অর্থা২ পুর্ণেগ আধ।ন নাই এবং 

নিরঞ্জন, নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান মুর্তির মল দুরীকরণ মাই ॥১০৩ 

২০ এ শী পি পানি 

৮ শশী িশীশিপক্পাী শিপ আস্পিশপ শপ ৮ পিপি শিপ ২০7 

৯ ০৮ পপ এ পপ বা ». - সস সিসি পা 

্সস্পস্পপলপসপাপপর 

শপে 



সপ স্পা পপাসপপাপাপপা পপ পাশ ০ শিট 7 পিপিপি 

৮ শপ পাপন আন্ত তলা ২৩ ৩ শশ  "্শাশী ৩ শি ৯7 শন লা শপ শু পল লাস প শি শট তত পপি ৩2৩ আআ পপ পপ শপ শী পাটি আর আর রর 

ভগণৎুসন্দর্ডঃ| ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৩৩৭ 
সপ সপ কা পা পি পাপ 

তদেবং পৃর্নং তদৈশর্যাদীন।ং স্বরূপতৃতত্ব সাধিতং তচ্চ 
তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্মত্বাহ্)ক্তং। যথ। জ্যোঁতিরস্তর্গ 
ধর্মাণাং তদীয় শুর্লার্দি গুণাঁন।ং জ্যোতিভূতত্বমেব ন 

তম আদি রূপত্বং তদ্বৎ ॥ ১০৪ ॥ 
অথ শ্রীবিগ্ৎস্য দিও সধিতং। তচ্চবুক্তং | 
সদ শাক্তবুক্ত পরমবংস্ত্রকরপত্ব।ভম্য । তত্র মে! নিজ।- 

স্তরঙ্গ নিতাধন্মাঃ জ্রীবিগ্রহতাগমকপ্তন্তৎ সংস্থান লক্ষণ- 

স্তব্িশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্র শ্রীবিগ্রহ ॥ মএব 
চাপ্তরস্ক ধর্ম স্তরাণ'মৈথর্ধ।দীনামপি নিতটাশ্রতত্ব।ৎ স্বয়ং 

ভগবান, ॥ ১০৫ ॥ 
সপ স্পেস শিস পপর ০৮ ৫ সপ পপ শি 

অঞএব এই প্রকার তাহ।র এশর্ধ।দ /য স্বরূপড়ত 
তাহা পুর্নেই সাধিত হইয়াছে, আর তাহার সেই এশ্বর্ধ্য।দি 
যেস্বরূপের অন্তর তাহাও কথিত হুইঘ়াঁছে। যেমন 
জে/তির অন্তরঙ্গ ধন্ম তদায় শুরা গুণ, মকল জ্যেতিঃ 

স্বরূপ তম আদ নহ তাহ।র ন্যায় ॥ ১০৪ ॥ ্ 

য।হ হউক ্রীণিগরহের যে পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণত্ব সাধিত 
হইল তাহ! উপযুক্ত, যে হেতু সর্বশক্তিঘুক্ত পরম বস্তু এক 

মাত্র। এ দুইয়ের অর্থ।ৎ স্বরূপ ও স্বরূপের অন্তরঙ্গ মধ্যে 
যে নিজের অন্তরঙ্গ নিত্য ধর্ম এবং গ্রীবিগ্রহের বেধক । 

গেই ঘেই সংস্থ।ণ স্বরূপ এ সংস্থান বিশিষ্ট পরমানন্দ বস্তই 
শ্রীপিগ্রহ | এ শ্রীবিগ্রহই এশখবর্য/াদি অন্তরঙ্গ ধর্ম মকলেরও 



(০ গারো বাত... ২১৮ ৮১৬১ পি ১:৮০ ০,০০৮: 

সি পা শসপাশ পিপাসা ুি-এপাহস্পা্যগার এস” স্পা ১ শ্রসহা/ কস্প আসুস 

সপ পারার ০০৬০ বিপাক 

রি 

৫? 

৩৩৮ ষট্পন্দভঃ | ভগলগমপ্দর্ডঃ |, 

যথা শুদ্ধ গুলডু বং বত! যথা লড়কতা মক সস্থাল, 

বিশিষ্টং খণ্ডমেব ৪ডডকং তদ্দবং শন লে (সীগ 

হ্ধয।পিমচ্চেত লোকৈঃ এত।য়চ» গ্রযৃগ্যতেস ॥ 
তথ। রূপং যদদেতদি ক্য।দযু প€ং তত্ু“মব জ্রী'বগ্রহঃ সা 

এবচ ভগবানতি বিদ্ব্িঃ গুভীম্ষতে গ্কুজ্যমত চৈ 

বেদ্তি ॥ ১০৬ ॥ 

তদেব শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণবূপত্বং সাঁপহিত্ব। তৎ গোণার্থ 

গ্রকরণান্তরমাপন্যতে | বাব পর্ষদ 'নকিনৎহ 1 আন 

গণিচ্ছদাশাং তৎস্বরূপত *ত তদনগ মহুঠ তয়ৈপ|বি 

নিতা আ।শ্রুয় ও গ্রযুদ্জ স্বয়ং ভগব!'ন ॥ ১০৫ ॥ 

যেমন শুদ্ধ খণ্ডের লিডড,, ১মে হেত যে প্রকারে খণ্ড লু 

বোপক সংস্বাণ বিশিষ্ট খং ই লক, তাহ।ই খগুণ স্ব:ভ।- 

বিক সৌগন্গ্া।পি সিশিষ্ ইহাই লোকে পোদ কার এবং 

গ্রয়াগ করে। তদ্রপ ১০ ক্ষন্ধার ৩ গধ্য'য়ের “রং যন্তহ% 

এই ২১ শেকে পরম ্ত্ব আবি গরচ১ তাহ 52 শগপানংঃ 

বিদ্বানগণ ইহাই জানেন এবং ইহাই প্রয়োগ করেন ॥ ১০৬ ॥ 

অতএব এই প্রকারে শ্রীবিগ্রহের পুর্ণ ন্বরূপত্ব সাধন 

করিয়! তাঁহার পোষণ পিশিত্ত পর্ষদ নিরূপণ পর্য্যন্ত অন্য 

গ্রকরণ আরন্ত করিতেছেণ ॥ 

«ঁ জ্রীবিগ্রছে যে সকল প্রচ্ছদ আছে সে গকপেরও 

ভগবৎ স্বরূপ হওয়াতে, তদ্দিশিষট অঙ্গ স'হত আবির্ভাণ 

ও ঁ 
চে 

ভি ০.০ 



২ সপ, হর... পা. ্-প্ম রি রা 

সি 

১ 0522 রি 
ভগবগ্সন্দভঃ |] ঘট »,নদভিঃ | ৩০৯ 

নি ্ ১. রি ৫ 2৯৯55, টি চি এ ১ লে শসা ৭ 4 পিসী পাশা শা 

ভাগদর্শন "বাপ? বিন লে যন | | | 

রে বাঁলকমন্দেক্ষণহ চতুন্ভু জং শাঙখনদাছুদায়ুণ 
স্পা ০7 শা এ তি স্টিল বি: ৯০:৮০ ০৯ স্পা শশী শীশিশ্িশীশাত পাস সপ্রীপণ। শা 7 

ঠিশদিনি চ্ম্ি ঢ্ভ চি ১11 সু | 

৬৬ ক্ষার হত হাপাবেযর বতখাড় 2 হালিকি সহজ ণঃ 

ভর 105 710 টো ৫৮ | 2 85 তর বর্ন হি 

হত: শব গদাছুাদায়ূপহা ইতালি ছাট শেক শার্গ, চ 

হইয়া যথা ॥ 
5 সিটে রও 

«ই তই পীকিষ অর্থ । 

শুনদের কাহিশেন হু লালন! ভিপি, খা ড় হ হইলে 

বন্ুদেব দেখি-লন মেঈ বালক শাউিশয় আহ, 

পলম তুস্য লোচন, চারি হন্ত, শঙ্ গলা ভিজা 

ধারণ করিয়া 'শাঙছছেন | বক্ষঙ্থলে হী এহণের চিহ্ন শির!জ- 

মান, গলাদেশে কৌস্ভতসণি শোতমান। ভাভার গারধান 

পীঠবসন, বর্ণ নিবিড় জশধর ঠদৃ'ণ শভগঃ সহাঁমুপা বৈদ্য! 

যুডট তথ! কুপ্চলের ছুতিতে অপ রমিন কেশপাশ দেদাপ্য- 
১১ 

এ) আর তিছি উহা মিনি হাস! শঙ্গিদ হা কণা 

এপার দীপ্ত পাইতো,ছেন। ॥ 

ভগবান, হরিকে উত্তরূপে জাপিভুি হইতে দেখিবাশাত্র 
যদিও বন্র্দেবের নগ্নংন্ব॥। বিশ্যধে উৎফুল্ল হইল, কারণ 

কৃমঃ।ব ঠারেোতনাবর সম্ভ্রম জম্মল তথা 'প পুজ্রমুখ দর্শন হইল 

বণলয়। আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তগুক্ষণা মানাঁদা?। 
দশ সহজ ধেনু দান্ নাঁরলেন | 0৮5 2য় বন্গা“পস্হ।য় 

১ ও 

পাপ রঃ এরপর প্রি এ-টিম. -_._.. সা ০০০ রাত পপ 

1 পপ পাপ্পু জল সপ পা পা ৮ শা শাজনীন 

ঠ 

পপ এ 4 শি পি শি ৩7 তল 

পপর পপ «০ পর এ এ... 



মিত্য।দিন। ॥ ৬১ ॥ 

স্পষ্টং ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ ভগ)? ॥ 
এবমভিপ্রায়েগৈবেদমাহ ॥ 

১০ [বিকল্পরহিতঃ ব্দযূং | 

ভূষণ।যুধ দ্িঙগাখ।] ধন্তে শ্তীঃ স্বম যয়। | 

তেনৈব সঠ্যম!নেন টি ভগগাঁন হরি? | 
পাতু সর্বৈরবঃ স্বরূপৈন৫ সদ। সর্ব সর্ববগ্ ॥ ৬২ ॥ 
একা ্্যানুতাবানং কেবল পর সব্ধণ ৃষ্টিপরা" পাং 

পপ ১ সস শপ ত শশী স্িহাজ ০ সাপ শাপ্প পাপে শা িশিশা হ ৮ 

০ স্পা ও পপ স্পা সপ স্পা 

ছিলেন তাহাতে বস্তুতঃ দান নানি সন্তাবন। নে ? ॥ ৬১ ॥ 

জর্থস্পন্ট ॥ 

এই াভিপ্রায়েই ইহ। কহি.ত.ছন | 

৬ ক্কন্ধে ৮ অধ্য।য় ৩০ । ৩১ শোকে ॥ 

যে সকল ব্যক্তি একতা ধান করন, তীশাদের হইতে 

অভিন্ন হইয়াও যে *গব!ন, স্বীখ মাযাচ্ছলে ভূষণ, আঁয়ুধ ও 

লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি পারণ পরিত্েছেন ॥ 

এবং তাহ।ই হার সঠ্যত।ণ গমাণ, সেই স্বরূপ প্রশী- 

£ণর হেতু সবিজ্ঞ ভগবান, হরি গ।পন।প সকল স্বরূপ দ্বার। 

আমাদিগকে সর্বদা সকপ স্াতন এক! করুন 0 ৬২ ॥ 

তাৎপর্য; | ধাঁহ।র। একাত্ম রূপে ধ্যান করেন অর্থাৎ 

পরম দ্বরূপে দৃষ্টি তৎপর তাহাদদগ সম্বন্ধে যিণি বিকল্প রাহত 

১১ ১৫ 
াউজ০0০৮ ০০ পপ. এ, পপ সপ সপ ০৯ ৯৭. ০ 1 পপ সপ শা পা আস আপ সি জী ০:৭৭: পে শপ শপ সম পাপ পা আপ পাপী পপ পপ পপ 



চা 1 । ভগব্মন্দ 21 ] যট্গন্ন ও নত 
২ 

পপ ৮ ৯ পদ ০ লাস জা ১ শি শট ৭ সস িশসসস স্ - ৮ ০০ শাশপপশিশ শীপিশান পাপ ূ টিয়ার 
.  বিকল্পণহি *ই পর নদ করন গরম আত  ক্ষুরনপি 

যথা ঘেশ করেন দেখু লঙ্গামিঠঘা ভজহস্ু যা মায়! 

|. কুপা তয়া হতুণা ম্ব-ং ভগগান, বিচিত্র শক্তিময়েন স্বরূ- 
পেশৈব ক'রএভুঙঠেন 'ভষণাদ্যাথ।াঃ শক্ত।২ শক্তিময়া- 

বির্ভাবান পন গাচবয়তি ॥১০৭ ॥ 

ূ তেনে ধ্ অ'ম্মাণাম ণাং তদসগাতাঙ্গাধি ভেদ যাখ। 

ূ থ্যানুভাপেছপি ম্বয়ং ভ্রী বগ্ধগ রূপে। যথ। বিকল্প রছিতঃ। 

তৈঃ পরমানন্দৈক রসত্বেনানুভূ ত ই শ্য্থঠি ॥ 
তৈন স্বসায়য়। ্ধপ শক্ত? ভূষণাদ্যভিধাস্তদ্ন্তি রূপাঃ 

শপ 

ভি পরম'নন্দ এক রস পপণম স্বরূণপো স্ংর্তিশীল হইয়া ও 

যে একাবে আমাএ প্রভু এই জ্ঞানে ভজনকারি জন সকলে 

যে মায়া অর্থ।ং কৃপা) সেহ কৃপা পশ ঠঃ স্বযুং ভগবান অর্থ।ৎ 

পিচিত্র শক্তিময় কারণভূত ম্বী॥ রূপ দ্বাপা ভুষণ।দি নাঙ্গী 
শঞ্চি অর্থাৎ শক্তিময় আবির্ভাব মকপকে ধারণ করেন অর্থ।ৎ 

(সকলের গোর কগান ॥ ১০৭ ॥ 
[..:860$নৈব” ইত্যাদি আত।রাম সকলের ভগবানের অঙ্গ 

ূ গ্রত্যঙগ।দি ভেদরূপ যাথার্যের অনুভবে স্বয়ং বিএহরূপ 

যেমন বিকল্প রহিত (০৬দশুন/) অর্প।ৎ ঘিশি এ আত্মারাম 
গণ কর্তৃচ পণন|নন্দের এক গপত্ব রূপ অনুভূত হন। ঘেই 

রূপ আপন।র স্বসায়। অর্থ] স্বরূপ শক্তি দ্র! ভষণাদ, 
শাননী রূপ শঞ্জগ বুজ্িরিপ। শক্ত সকল ধারণ করেন। 

৪ _ নি 

সস ০০০ স্পা ্পিীশীীি ৮ শাাশীশিশীশী শী পি 



শি আপি পেস পিপি আশ ৮ দশা আশ পল আপা ২৮৮৯৭ 

"০ ০ শশী সোপ পারিস এত আত + ও 

5.৭ ৯৯ পিস পিস উওর ্প-সজ এপ ৯৮:৮৯ ৯ জি কল 

চে 

ন্ ৮ পাশ শন ৮ পিজি 

্ 
নু 

তত ন্ 

শক ধু তত 

সদশ্াত 

শ.দভ্যর্থঃ | 

স্ব চর (শৈ ; 

অতএ রাবি রা 

মে; 

নত ও, ক রর পাস সপ ০৮০, (খন ০৯ শট হঠ দ্ ও » চরণে ছা ০০৭৮ চওত। ১ সস্তার ০ কও হত - ঠা করার 58 পিতার 

নলন্ষণেন 

1এরুন্ 

জমত 8৮7 ১জ্রপ্য নাটিনণো মহীলাতি। 

"1 দূটব'শ ভূভূপাদকমিতি ॥ 

সলভ | | ভগবহগানার্ডঃ| ৭ 179০1 ০ সি 2 

গণি তৈস্তথইনুভূণা ইতার্থ। 

মত। গ্রম।াণেন। তদয:'দ 

রনি ভুষণাদি লক্ষণৈঃ সপৈনঃ 

পরত ॥ ১০৮ ॥ 

বদিকৃত চজস্থবে। 

মরতাাাদ। 

যণ্য কপ 

ত দন নত রণ, 7 

স্পটে ১ 

আ[ন্বারামগণাও গজ শল্াকে তাপে অনুন্তব করিয়া 

থাকেন | দি হনব হাহা নদ্ধান কলের আনুহব স্বরণ 

সন্য প্রাণ ছারা । ঘদ্র হাহা মহ্য হয় তবেই । সেই মকল 

ভূখণাপি লক্ষণ | পণ লন লুজপৈশঃ অর্থাৎ আর্বাংশ বিচিত্র 
দ্বফগ্র মাবিভিব বারা আনাস কে পক্ষা করন ॥ ১০৮ ॥ 

2৭ টিহুঃপানী বাত কুত চক্রস্ততব মখ। ॥ 

উ্ভএ উ€দ ঘে!।এগণ ধার স্বরূপ নির্দেশ করিতে সমর্থ 

£৫ন এ | 

হর পরেও আর্পত এ চক্রম্তবের পরেও যথ। ॥ 
হে বাছিন! জমণ শান এ চ ত্রর নাভি মধ্যে দৈত্যর।জ 

বত তুত্ভা দাদ ক সংল অবলোকন কারর়!ছিলেন ॥ 

পপ আপপেপপ্যরাাাসপাপাপ সপ ০ পাশপাশি এ ০৭ শপ ১০ আপস লা শপ পপ বাপ পপ পপ এপ“ 

ূ 

| 

না 

সাল ২ পি শসা শি শপ পপাপপিশ সপ পদ শপ শসা 
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ৃ । ভগবগুসন্দর্ড ] বট্সন্দর্ভঃ | নিও 
| 

| পোস্ট সপ শিট শশোিীপীসপপ সিসি লি প্লাস ৭ পিপাসা ৮৭ পল পা পিসস্ীসসিপা 

ৃ তদেবসেব নবমে শ্রীমদ্বন্বরীযেণ চত্র ক্রমিদ্বং স্ততমস্তি | 

;.. লিগা গরুড়।ক।র ধ্বজাদীনি। অনেন থৎ কচিদ্াক- 

ূ গ্মিকভ্বশিব আঁয়তে। তদপি প্রীভগবদা(বর্ডাৰ বজ, 

ৰ ভেয়ু* ॥ ১০৯ ॥ | 

ৃ অত্র তভ'ষে। চৈভ্ডামা তত্বমমূলং মদিমদ্য কে ইত্যপি 

সহায় । আ.তা দ্বাদশেহপি কৌস্তভব্যপদেশেন স্বত্ব 

জ্যোত্বি্শর্ত্যজ ইত্ঠারিকং বিরাঁড়গত:ত্বনোপ।সনার্থ 
মা.ভদ দৃষ্টি উরি যথ। সম্ভবং সাক্ষাচ্ছীবিগ্রহ গত 

পি পো 1 ১ সি স-স্বারর্-স__-পপ এ এ শত" াশী্ীস্পীসপপ্া ও শ তা পেকে ০৮ আস 

এ প্রকারই নবসস্কন্ধে ভীমান, অন্থরীষ মহ।ব্াজও এই 

চক্রর্ষে ্ব করিয়া ছলেন, লিগ শব্দের অর্থ গরুড়াকার 

প্ব্জা।দি। এতদ্দার। কোন স্থানে যে আকস্মিকের ন্যায় 
শুশিত পাওয়। যায়, তাহও9 ভগবানের আবির্ভাবের ন্যায় 
জগিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥ 

এ স্থপে ৩ ক্ষন্ষের ২৮ অধ্যায়ে ২৮ শোকে ॥ 

ভখণানের কঞদদ্র-শষে কৌস্তভ মণি আছে তাহ!কে 
সাবের তত্র রূপে চিন্ত! করিবে । ইহাও পুর্ববোক্ত গ্রাম ণের 
চহা!য় জাশিতে হইবে ॥ 

অতএব ১২ স্বন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৮ শেকে ॥ 

ভগশীশ, খজ কৌস্তত রূপে স্বীয় আত্মজ্যোতি জীব 
চৈতন্যকে ধাগণ করেন। ইত্যাদি বিরাট রূপের উপাসনার 
নি'মন্ত অভেদ দৃষ্টি দাগ দেখ।ন হইয়।ছে ॥ 

রা ০০০০ নিিনিলিরিটিলিন অজি ৩::০০০০০১ আ ৬ এপ পাপ, পাপা আলাপ শি আতপ শিপ - শশী শশী শাসিত শপ শি 
. ররর প্র উস সম টে ১১] 
পসরা 



৩৪৪ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎমন্দর্ভঃ। 

ত্বেনাপ্যনুলন্ধেয়ুং ॥ 

তখ।হি বিষু্পুর।ণে | 

অ।ত্ানমম্য জগতে! নিলেপমগুণমলং | 
বিভর্তি কৌস্তুভম্পিস্ব বূপং ভগবান হরিরিতি ॥ ৬ ॥ ১৮ 
বিশ্বরূপো। মহেক্্ং ॥ ১১০ ! 

অথ শ্রীবৈকু্টলো কম্যাঁপি তাদৃশত্বং তন্মৈ স্বলোৌকং ভগ- 
০০ 

যথ। সম্ভব স।ক্ষাৎ আবি গ্রহত্ব রূপে অনুসন্ধান করিতে 

হইবে ॥ 
এই বিষষের গ্রম।ণ যথ! বিষ্পুরাণে ॥ 

ভগব(ন হরি এই জগতের আত্ম! জগদতীত, নিগুণ ও 

নির্ধল কৌস্তরভমণি ধারণ করিগাছেন ॥ ১১০ ॥ 

॥% ॥ ইতি ভগবৎ দন্দর্ডে শ্রীবিগ্রহের বিভুত্ব ॥%॥ 

অথ বৈকু্ঠলোকেরও তাদৃশত্ব অর্থাৎ ভগবৎ ন্বরূপাত্ব ॥ 
২ স্বন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শোকে ॥ 

“তন্যে স্বলে।কং ভগবান সভাজিতঃ 

সন্দর্শয়।ম।স পরং ন যৎ পরং। 

ব্যপেত লংক্লেশ বিচোহ সাধ্বসং 

্বদৃষ্টবস্তিঃ পুরু ষৈরভিষ্ট,তং৮ ॥ 
শে. কীর্থ। ব্রহ্মার এ রূপ তপগ্যাতে ভগবান, তুষ্ট 

হ্ছ্য়। তাহাকে আঁপন।র পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুগ্ঠ লেক দর্শন করা- 
ইলেন, এ লোকে অবিদ্যা, অস্মিত।, রাগ, দ্বেষ ও অভিনি 

গু 



এ ষ্ঠ 
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সা পাশাসপপ _ শিক শশী শিশির শপে পা শা তি শি শপ শি  শিশস্প্পী শি শাশ্পীশীশীশিাসপপশশসসাশ্া শিস 

বাণনত্যত্র স।ধিতং পুন্রপিছুর্ধিখাঁং প্রতীত্যর্থং লাধ্যতে ॥১ 
যঃঃ প কর্্মাদিভি ন প্রাপ্যতে | প্রপঞ্চাতীতত্বেন শ্রায় 

তে। তং লন্মবতামস্থলিতত| গুণসাম্যেন স্তুঘতে। নৈু- 
ণ্য।বস্থ(যুমেবলভ্যতে । লৌকিক ভগবন্নিকেতস্য।পি 
নৈগুপ্যমেব আয়ত ইত্যত স্তদ্য তত্তত্রত্বং স্তর।ং গম্যতে 
স।কাদেব প্রকৃতেঃ পরত্তেন জতে নিত্যত্বেনে।দযুষ্যতে 

বেশরূপ পঞ্চ মহা।ক্রেণ, তথ। মোহ ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র 

নাই, পুণ্যব।ন পুরুষেরা সর্ববদাই তাহার প্রশংস। করিয়! 

থাকেণ ॥ 

এ স্থলে বৈকুলে।কের ভগবত্ব াধিত হইয়াছে। পুন- 
বর্বাঃও ুর্বদ্ধি লেক সকলের গতীতিন নিমিত্ত বৈকু্ঠ 

লোকের ভগবত সাধন করিতেছেন ॥ ১ ॥ 

যে হেতু সেই বৈকুলোক কর্মাদি দ্বার প্রাপ্ত হওয়া 

যাঁয় না। ১। ত।হা1 প্রপঞ্চাতীত বলিয়া শ্রুত আছে । ২। 

সেই বৈকুষ গ্রাপ্ত লোক সকলের অস্থলিতত্ব গুণ সাম্য 
রূপে স্তবনীর হইয়াছে । ৩। উহ! নিগুণত্ব অবস্থায় লাভ 
হয়| ৪ ! লৌকিক ভগবদ(লয়েরও নিগুণত্ব শুনা যাঁয়। ৫। 
দেই কারণেই এ বৈকুলোকের সেই সেই নৈগুণ/াদি রূপত্থ 
সুতরাং বোধ হুইতেছে। ৬। উহ। সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর 

বলিয়া ও শ্রন্ত হইতেছে। ৭। এবং নিত্যত্ব বলিষ। উচ্চ রূপে 
কথিত হইতেছে। ৮। এ মেক্ষকেও তিরস্কার করে এমত 

্ ্ 
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৩৪৬ ষট্পন্দর্ভঃ | ৃ জীন 

মোক্ষ স্ুখগপি তির িতা। ভক্ত্যৈন লভ্যতে। নচ্চদ।: 
নন্দঘনত্েনীভিধীমত ইতি । তত্র কর্মাদিভিরপ্র।প;/ত্বং 

যথ।| ॥ 

দেবানামোক আঁনীহ স্ব ভূর্তানাঞ্চ ভূবঃ পদং | 

মশাদীনাঞ্চ ভূল্েণকঃ সিদ্ধানাং ভ্রতয়াৎ পরং | 
অধোহন্বর।ণাং নাগ।শং ক প্রভু | 

ত্রিলে।ক্য।ং গতয়ঃ সর্ব 2 কর্ণ ছিগুণাতনাং | 

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যানসায গনয়ে ইমলাঃ | 

প্র পপ পা পপ পা পপ পপ পা এ 

৮ শীত "শশী পি পশ্পশাাপ্পীশ্ীশশীত ৩ শি পাপা পাপাাপ্টিপপাশ শশা শি শী 

যে ব্যক্তি তদ্বাপা এ পোক প্রাপ্তি হয় ।৯। এপং উহা 

সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ ২॥ 

এই দশ ছেতুতে বৈকু্ালোকের ভগবৎ স্বরূপত্ব সাধিত 

হইতে:ছ তন্মধ্যে কর্্মাদি দ্বারা বৈকু্টলোকের অপ্রাপ্তি ॥ 

১১ ক্ন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২। ১১ ১৭ | শোকে যখ। ॥ 

তাঁহার মধ্যে স্বর্গলে।ক দেবতীদ্িগের আব।স হুইল, ভূব 
লেক ভূতগণের স্থান হুইল, তালে? ক ম্ত্যদিগের আধ।র 

হইল, আর এই তিনের পর অর্থ।ৎ উদ্দধ মহলণক মিদ্ধগণের 

আশ্রম হুইল ॥ 
ভূমির অধে। ভ।গে নাগ ও অন্ত্রর সকল আবাদ করি- 

লেন। সকল প্রকার,ব্রিগুণময় কর্ম দ্বারা তিন লোকে গতি 

হয় ॥ 

ত্যাগ, তপস.1ও সন্।।মের [নর্মাল গতি মহলে ক, জন 

ঠা + 



১০ ৰ এ 
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ধু 

টি ও ৯৮ শপ শপ শসা 

মহর্জন সত স্তপঃ সতাং ॥ং ভভভি ভুবে।গণ্য য মদগতিঃ ॥ ৬৩॥ 

গেদ্ধন1ং যোগ।দিভিঃ ভ্রিতয়।ত পরং মহল্েণকাদি। 

ভূমেরধঃ অতলাদি ভ্রিলোক্য।ং পাঁত।লাদিক ভূর্ভূর্বঃ স্ব 

শ্চেতে। কন্মণাং গাহন্থ্যধর্মাণাং তপো বানপ্রস্থত্বং 

ব্রল্মচত্ধ্য্। তত্র ব্রলচর্ধ্যে ণো পকুর্রব।ণনৈষ্ঠি কত্বক্ষেদেন 

ক্রমান্মহজ্জনশ্চ | বনস্থত্বেন ভতপহঃ1 ন্যাসেন সত্যং। 
সপ পাপে স্পা শান পাপা শি শী পিস পীর 

লোক, তপো।লোক ও সত্যলে।ক এবং ভক্তযোগের মদগতি 

তার্থাৎ বৈকুগলোক প্রাপ্তি ॥ ৬০ ॥ 
তাৎপর্য | সিদ্ধ সকলের বে।গাদি দ্বাগ ত্রিতয়ের অর্থ।ৎ 

তিন গে'কের পর মহল্পেকাদি। ভূদর অধোভ।গে অর্থাৎ 

অতল।দি। প্ত্রিলোক্যাঁং” অর্থাৎ ভ্তিলোকী বলিতে পাতা- 
লাদি ভূলেেক, ভূবল্লেক ও হ্বর্গ লোক । বর্ম শব্দে গাহস্থ্য 
ধর্ম সকল । তগঃ শব্দে বাঁনপ্রস্থ এবং ব্রহ্ষচর্য্য । এ ব্রহ্গ- 
চর্ধ্য ছুই প্রকার উপকুর্দাণ ও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ যাহার! দ্বাদশ 
বর্ধাদি কাল নিয়মে গুরুসেনা করে তাহাদ্রিগকে নৈষিক আর 

যাহার] যাবজ্জীবন গুরুকুলে থাকিয়া গুরুসেবা করে তাহা. 
দিগকে নোঠিক ব্রন্মগারী বলে । এই ছুই ব্রহ্ষচ।পির ক্রমে 
মহলেণক ও জনলোকে গঠি হয়। আর বানপ্রস্থের তপ- 

লোক ও সন্ন্যাসির সত্যলে।ক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । কিন্তু 

যোগের তারতম্য বশতঃ সর্দ প্রকার লোকে গতি হয় 

জানিতে হইবে । মদগতি শব্দের অর্থ আমার বৈকুঙ্টলে।ক। 
গর % 

সপ পপ পপ পাপা 

ঙ 
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টা 
০৪৮ ষট্সনার্ভঃ। | ভগবগসন্দর্ডঃ | 

যোৌগতারতমোন তু র্বমিতি জ্বেয়ং । মদগতিও শ্রী সৈকুষ্ঠ 

লোকঃ। ভক্তিযেগ প্র।প্যত্বন বক্ষ্যমাণ যন্ন জন্তী- 

ত্য।দ বাক্য সাগায্যাৎ॥ ৩ ॥ 
লোক্কগ্রকরণাচ্চ উক্তং তৃতীযে দেবান, প্রতি ব্রহ্মণৈব। 
তৎ সঙ্কুলং হরিপদনতমাত্র দৃক্টেব্ত্যিদি। ীকাঁচ। 

৩ ্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে “ষন্ন ব্রলন্ত্যঘভি.দা রচনানু বাদী” 

ইত্যাদি বঙ্ষ্যমাণ ২৩ শ্লেকের সাহাধ্য এবং লোক গ্রকরণ 
হেতু এই বৈকু্টপোক ভগ্চিযে।গ ছ্ার। ল।ভ হয় ॥৩॥ 

৩ক্ক-ন্ধর ১৫ শোকে ত্রন্ম।র উত্তি যখ। ॥ 

“তত সঙ্কুলং হপিপদানতিগাত্র দৃষ্টে 

বৈদুর্য্মারকত হেমময়ৈ বিমানৈঃ | 

যেষাং বৃহ কটিতটাঃ ন্রিতশোভিমুখ্য।ঃ 
কষ্ণাতন।ং ন রজ আদধুরুৎস্মায়াদোঃ৮ ॥ 

শেকার্থ। সেই বৈকুছ ভগবস্তক্ত গণের ভুরি ভুরি 
বৈহুর্ধ্য মারকত এবং স্বর্ণময় বিম।নে পরিবা।প্ত, এ সকল 

বিমান ভক্তগণের কর্ম দ্বার! লব্ধ নহে, ভগবানের চরণ যুগলে 

প্রণতি ম।ঞ্জে এতাদৃশ এগাদ লাজ বিচির নহে, ভাহ।দিগের 

মনঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে এবন্িধ রত ঘে, যে সকল পঞম।- 

সুন্দরী রমণীর বিশাল নিতম্ব এবং ইষদ্ধাস্যে শে।ভম।ন মনে! 

হর বদন তাছারাঁও আপন।দিগের স্বাতাবিক পরিহাসাদ 

ব্যাপার দ্বারা এ সকল ব্যক্তির কাম জন্ম।ইতে সমর্থ হয ন।, 

পি 



7 শপ পপর ্ ৪ . 

তগবৎসন্দর্ডঃ | ] ষট্পন্দর্ডঃ | ৩৪৯ 

তাবন্ম ত্রেণ দৃষ্টেঃ ভক্তালাং বিমানৈ| নতু কর্্মাদি 
এাপ্যৈরিত্যেষ। এবমেব শ্রগতিশ্ড । পরীত্য লোৰান | 

কর্মজিতানাব্রন্ষণো নির্ববেদম।যাঁৎ নাক্তযকৃতঃ কুতেন 

অন্রাপাকৃত ইত্যসা বিশেষং লেক ইত্যেব তৎশ্রপক্তিঃ 

ঈশ্বর? সবিভতানামিত্য।দৌ-তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন 
ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পর।ং শান্তিং স্থানং প্রাপ স্যপি 

অতএব তদ্গত চিত্ত ভক্তগণের প্রতি এ প্রকার প্রসাদ হওয়! 

অসম্ভব নে ॥ 

টীকা যথা ॥ 

তাবন্মাত্র দৃষ্ট ভক্ত মকলের বিমান সমূহে । এ সকল 
বিম।ন কন্ম দার! প্রাপ্ত নহে 71৪ ॥ 

এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন ॥ 

ব্রক্ম। অবধি কম্মজিত লোক সকল অতিক্রম কিয় 

নির্ববেদ অর্থাৎ নৈরাগ্য প্রাণ্ড হইয়াছিলেন বৈকুগ্চলোক 

অকৃত অর্থাৎ এ লেক কন্ম্ন দ্বারা লাভহম ন ॥ 
ূ এ স্থলেও কৃত এই শবের প্রসঙ্গাধীন লোক এই শব্দটা 

বিশেষ্য ॥ 

ভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬১। ৬২ শোকে ভগবান, 
কহিয়ছেন যথা ॥ 

“ঈশ্বর সব্বভি,ত।নাং হৃদ্দেশেহর্জভুন তিষ্ঠতি:। 
আাময়ন, সর্বভ,তাঁনি ফন্ত্র!রূটানি মাং ॥ 

॥ 

ডু টু ্ 

ছা 

শা কী ্ট রঃ 



৩৫ ০ ঘট্সন্দর্তঃ [ ভগবতৎদন্দর্ডঃ | 

শী পপ পপ পাপী? পপ তি পীকি্প পিস সী? 

শাশ্ব *মিতি প্ীভগবছুপনিষৎন্থু ॥ ১১ ॥ ২৪ ॥ 

প্ী্গব।ন 8 ৫ ॥ 

গুপঞশতীতত্বং ॥ 
স্বধ£নিষ্ঠঃ শতজন্মাতিও পুমান, 
বিরিঞ্চতামেঠি ততঃ পং হি মাং। 

তেব শরণং গচ্ছ সর্বিভাবেন ভারত । 

তৎগ্রশাদাৎ পরা? শাস্তং স্থানং প্রংপ্ল।লি শা ত% ॥ 

শোক দ্বার অর্থ। শ্রী:স্তদ কহা.লন হে অঙ্জুন ! 

ঈশ্বর কল প্রটির হৃদয়ে বিদ্যম।ন থাকিয়া ময় দ্বারা ত।হা 

দিগকে যন্'রূটের ন্যায়ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ॥ 

হে ভারত! সর্ববগাবে তাহার শরণাপন্ন হও, ক।রণ 

উহার প্রসাদেই সনত উতকৃন্ট শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ 

একাদশ ক্ষ-ন্ধর ২৪ অপ ভগবানের বাক্য ॥ ৫ ॥ 

অথ প্রীবৈকুখলোকের গ্রপঞ্চাতীতত্থ ॥ 
৪র্থস্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে গ্রচেতাদিগের 

প্রতি শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা ॥ 

রুদ্র কিলেন হে প্রচেত। সকল! স্বপর্মী নিষ্ঠ পুরুষ 

বছু জণ্যো ব্রন্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাধার পর অ।ম।কে (জ্রীরু দ্র) 

পায়, কিন্তু ঘে ব্যক্তি ভগণন্তক্ত তাহার দেহান্তেই গ্রপঞ্চ।- 
তীত বৈষ্ণব পদ্র লাভ হয় ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি 

রুদ্র হইয়। অধ্কতের ন্যাঞ বর্ভশাঁন আছি এবং এই দেবতাঁর। 

% রে 



সে 

পপ, পপ আপা পসপসাপাপাপাপািসস্িপ পাশপাশি সস 

অণ্ধকৃত হইণাঁছেন কিন্ত্ত খন আমার্দের অধিকারের শেষ 

ইট & 
ভগ্গবগুসন্দর্ভঃ 1 ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৩৫১ 

| ! 

অবা!কৃতং ভ।গবতোহথ বৈষ্ণবং 

৯ পদ্ং যথাহং বিবুধ!ঃ কলাতায়ে ॥ ৬৪ ॥ 
ত.তাহুপি পুখ্যাঠিশয়েন মামেতি। ভাঁগবতস্ত অথ 

দেহ'ন্ডে অব্যাকৃত নাম রূপে ব্যাক রবাঁণীতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ 
ব্যাক্রণ।বিষধ প্রপঞ্চাতী তং বৈষ্ঞবং পদ্ং বৈকুমেতি | 
যথাহ্হং রু' দ্রাভৃত্ব'হধিক।রিকশুয়া! বর্তমানঃ | বিবুধা 
দেবশ্চাধিক।রিকাঃ কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে 

সতোষাস্তি। যাবদধিকাঁরমবস্থষ্িরাধিক1পিক।ণামিতি 

ন্যায়েন ॥ 6 ॥ ২৭ ॥ শ্রীরুদ্রূঃ প্রচে তম ॥ ৬ ॥ 

সন পা শত শা শ্পী 

হইবে তখন পিক্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে ঘকলেই গাপঞ্চাতীত 

পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৪ ॥ 

ত।ৎপর্ষয/য। “ততঃ পরং অর্থাৎ ব্রহ্গত্ব প্র।ণ্তি হই” 

অতিশধ পুণ্য দ্বারা আমা.ক (রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয়। টি 
ভগপন্তক্ত দেহাত্তে অব্যাকৃত অর্থাৎ নাম ও রূপকে বাকল | 
(প্রকাশ) করিতেছি এই আর্গঠ গ্রশিদ্ধ যে গ্রঙগাশ কাতর ! 

অবিশয় অর্থাৎ প্রপ্ঞ্চ।তীত বৈজ্ঞব পদ প্রাপ্ত হয় আসি যেমন | 

রুদ্রে হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্তম।ন রহিয়াছি | এ রূপা বিবু। 

অর্থাৎ দেবতা সকল কলাতায়ে অর্থাৎ অশিকারাত্তে দি 
তঙ্গ হইলে বৈকু্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে । ব্রক্মস্তের ৩ তাধ 

য়ের ৩ প।দের ৩২ সুত্রে অধিকারিদিগের যে পর্যন্ত অধিক 
৮৫ পু | 

[ ৬৬] 

স্ঙ্ 

শা সীসীী পপপপপপপপ আ্ প 

০০০৮০ 28 ০৭  স  পসাপা  পাপয ছ সি সপ্ত পপ পাস 



০২ নং 
৩৫২ ষট্লন্দঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

ততেহস্থালনং ॥ 

অথোবিভূতিং মম মায়য়াচিতা 

মৈশ্বধ্যষক্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তং | 
শ্রিয়ং ভাঁগবতীং চ।স্পৃহঘন্তি ভদ্রাং 
পরস্য মে তেহশ্সবতে হি লোকে ॥ 

ন কহির্চিৎ মতপরাঃ শান্তরূপে 

নঙ্ফ্যস্তি নে! নিমিষে। লেটি হেতিঃ | 
শপ পা ০. ০০ 

তাবৎ তাহাদের অবস্থিতি হয় এই ন্যায় হেতু ॥ 

বৈকৃগ্ণলোক হইতে স্বপন হয় ন। ॥ 
৩ স্বন্বের ২৫ অধ্যায়ের ৩৪। ৩৫ শ্লোকে যথা ॥ 

কপিলদেব কহিলেন মা ! এ পূ মুক্তিতে বিডুতি আদি 
অধিক আছে, এ প্রকারে মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিরৃর্তির পর 
আখার মায়া ছার চিরচিত সতালোকার্দি গত ভোগ সম্পত্ 

এবং ভক্তির পশ্চাৎ শ্বয়ং উপস্থিত অণিমদি অন্ট এশ্বর্ধ্য তথ। 

ভাগবতী গ্ী অর্থাৎ বৈকুষ্ স্থিত সাষ্টিণান্গী ওক্রক্গানন্দ সুখ, 
এই সকল তোঁগ ধদিও স্পৃহা না করে তথ।চ বৈকুণঠলোকে 
উপস্থিত হুইয়া অনায়ানে গ্রাণ্ড হয় ॥ 

হে শান্তরূপে ! আমার তক্তিযে।গে মুক্ত পুরুষ বৈকুষঠ- 

বাসী হুইয়। বিবিধ ভোগা বন্ত গাপণ্ড হয়, ইঞ্থাতে এমত 

আশঙ্ক। করিও না ধে খ্বর্গাদির ন্যায় বৈকু্টলোকস্থিত তোতা 
[ও ভে!গ্য সকলের কাল বশত ক্ষয় হইয়া থকে, যে 

রি 06 রসি 
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ইল 
০ প। পপ সী আপ পাাপে্পী পপ পাক কপ আন পসরা পেশা শিশির তত সপ শী শপ জপ পপ 

যেষামহুং শ্রি্ধ আতা স্থৃঙশ্চ 
৮: 

নখ। গুরুঃ সুহৃদে! দৈবমিষউং ॥ ৬৫ ॥ 
অথে। অবিদ্য। নিবৃত্যযণস্তরং মম মাঁয়য়। ভক্তবিষয় কৃপয়া- 

চিতাং শুদর্থং প্রকটিতাং বিভূতিং ভে।গসম্পতিং তথ।হুণি- | 
মাঁদ্যেশ্বর্ধ্যং অন্ধ প্রবৃত্তং স্বভ।বসিদ্ধং। তথা ভ।গবতীং 

শ্রিয়ং স।ক্ষান্তগবদীয়ং সাষ্টিপংজ্ঞাং সম্পত্তি মপি অস্পৃহ- 

যন্তি। ভক্তিন্খমাত্রাভিল।ষেণ যদ্যপি তে ত্যা। ন স্পৃহ- 
ররর পর 

নকুল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, কোন 

কালে তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিহীন হয় ন। এবং আমার অনি- 
মিষ কাণচক্র তাহ।দিগকে গ্রাল করিতে পারে না। ফলতঃ 

আমি যাহাদদের আত্মবহ প্রিয়, পুল্রের ন্যায় স্নেহ তাজন, 
সখাতুপ্য বিশ্বাসর অ।স্প?, গুরু যদূশ উপদৈষ্ট, স্বহৃৎ সম 
হিতক রী, ইষ্দেব তুল্য পুজনীয় অর্থ।ৎ যাছ!র! এই প্রক।র 
সর্ববতে ভাবে অ।মার ভজন করে মদীয় কাল চক্র তাহাদিগকে 

(ক কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয়? ॥৬৫॥ 

তাৎপর্য । অথ শব্দের অর্থ অবিদ্যা নিবৃতির পর। 

“মম মায়য়।” অর্থাৎ আমার ভক্তবিষয়ক কৃপা, তদ্দার। 
আচিতা অর্থাৎ ভক্ত নিশিত্ত প্রকটিতা যে বিভূতি (ভোগ 

সম্পত্তি) অণিমাদি অফ্ট এইখ্বর্যয। অনুপ্রবৃতি শব্দের অর্থ 
স্বভাব পিদ্ধ, তথ। ভাঁগবতী শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগ্গবৎ সম্ব- 

দ্ষিনী সাষ্টিনান্সী সম্পত্তিকেও স্পৃহা না করে অর্থাৎ ভব 

নিিরারিরিটারাডারি 
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ম্তীত্যর্থঃ | তথ।পি তু মে মম লোকে বৈকুগ্ঠাখ্যে অশ্ম,- 
বতে গ্র!প্ন বন্তোবেতি | স্বব!ৎসল্য বিশেষে। দর্শিতঃ ॥৭॥ 

যথ। স্ঙ্গামমালাকার বরে। ৃ 

সোহপি বত্রেচলাং ভক্তিং তম্মিন্নেবাখিলাতবনি ৷ 

তত্তক্তেযু5 শৌহার্দং ভূতেষুচ,দয়াং পরাং। 
ইতি তন্যৈ বরান, দত্ব। শ্রিঃং চান্বয় বদ্ধনীমিত দ । 

অতস্তেষাং তত্রানাসক্তি দ্য।[ঠত1। আঁবদযা নিবৃত্ত্য- 
টিউনের 

স্থখমাত্র অডিলাষে যদিচ বিভূতি আদি স্পৃৎ? ন| করে, 
তথাপি আম।র বৈকৃঙটলোকে এ সমস্ত বিভৃঠি আদি প্রাপ্ত 
হয়। এতদ্ব।র। সীষ ব1ৎসল্য বিশেষ দেখান হইল ॥ ৭॥ 

এই বিষ়্র উদাহরণ যথ। স্থুদ'ম মাল।কার বরে ॥ 

১০ স্বন্ধ ৪১ অধ্যায়ে ৩৮1 ৩৯ হ্লৌকে শরীক বাক্য যথা ॥ 

শুকদেেব কহিলেন মহারাজ! সেই স্দাম মালাকার 

অখিলাত্ব। ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভন্ভ' 

জন সহ সৌহার্দ তথ। সর্ববভূতে পরম দা যাচঞ। কারিল। 
ভগবান, তাহার প্রতি পধুদ।য় বর প্রগান করিয়া পরে 

সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন অহে মালাক।র! তোমার 

বংশে শ্রী সতত বুদ্ধিশীল। থ।কিবেন এবং তোমার বল, আ়ুঃ 

যশ ও কান্তি সমুনত হইবে ইত্যাদি ॥ 

. এই প্রম।ণ ছ্ব।র।ই ভক্ত সকলের এ সকল সম্পত্তিতে 

ঘা! 



চা | . 
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. নম্তরমি্ি ত এম্ কূপ! চিহার্মতি চ তেষামনর্ধরূপত্বং 

খণ্ডিতং কিন্ব। মায়ম! চি্তাং ব্রহ্মলোক।দিগতাং সম্পত্তি 

মপীতি তেষাংসর্ববশীকাপিত্বমেব দর্শিতং | নতু তত্ডেগঃ | 
তস্য। অতি তুচ্ছ'ত্বন শ্ঘনহত্ব।ৎ ॥ ৮ ॥ 

শ্তিশ্চাত্র। 

তদঘথেহ কর্মজিডে। লৌকঃ ক্ষীয়তে। 

এবমেবামুত্র পুণাজিতো! লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যনন্তরং | 
অথ য ইহাত্ব।নমন্রবিদ্য ব্রজন্তে তান. সত্যকাঁম।ং স্তেষ।ং 

০০ 

অনাসক্তিও গ্রকাশিত হইল। 
অপর অর্বদ্য। নিবৃত্তিরাপর এবং আমার কৃপান্স উপ- 

স্থিত এই দুইয়ের দ্বারা সেই মকল সম্পত্তির অনর্থ রূপত্ব 
খণ্ডিত হইয়াছে । অথব| মীয়। ছ।রা রচিত ব্রহ্ম লোকাদি 
গত সম্পত্তিকেও। ইহা দ্বারা মেই ভক্ত সকলের সর্বব 

বশীকাঁরিত্বই দর্শিত হইল কিন্তু ভোগ দেখান হয় নাই, যে 
হেতু এ সকল সম্পন্তি অতি তুচ্ছ, স্থতরাং ভক্ত সকলের | 

ভোগ যোগ্য নহে ॥৮॥ ৃ 

এ স্থলে শ্রুতি যথ। ॥ ূ 

যেমন ইহলোকে কর্ম্মজিত অর্থাৎ কর্মদ্বার। প্রাপ্ত লে।ক | 

ক্ষয় হয়, সেই রূপ পরলো কে পুণ্যজিত অর্থাৎ পুণ্য . দ্বার! 
প্র।ণ্ড লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে । এই শ্রুতির পর ॥ 

ধাছার। ইছলে।কে আতা তত্ব হইয়া গমন" করেন 

রা রঃ 
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সর্বেষু লোকেছু কামচারে! ভব্তীতি ॥ ৯ ॥ 

নন্বেবং তর্হ লোকত্বা।বশেষাৎ স্বর্গাদি বু ভোক্তভো 

গ্যান।ং কদ।চিদ্বনাশঃ স্যাৎ। তত্রাহ। শাস্তরূপে শাস্ত- 

»বিকতং রূপং যণ্য তল্মিন, নৈকু+ ম€ুপর। স্তধালি নো 
লোকাঁঃ কদ(চিদপি ন নংক্ষ্ন্তি। হভোগ্য হীণা ন ভবস্তি 

অনিমিষে। হেতিঃ মদীমং কালচক্রং নোলেটি তন্ন 

গ্রম.ত। ন ল পুনরাবর্তত ইতি শ্রুতেঃ ॥ 

আল্রন্ম ভূব্নলে।ক।ঃ পুনরাবর্তিনে।জজ্বন | 

ভাহ।দের সেই সমস্ত সত্যকাম লোক গতি হয়, অর্থাৎ এ 

সরল রাক্তির তত্তল্লোকে স্বেচ্ছাধান গমন হইয়া থাকে ॥ ৯॥ 

গাছে! যদি এই প্রকার হইল তবে লোক্ত্বের অবি.শষ 

গ্রঘুক্ত কখন ভোজ ও ভোঁগ্য সকপের বিন।শ ও স্ব হয়। 

এই প্রশ্নে কহিতেছেন, শাস্তরূপে অর্থাৎ বিক।র রহিত 

বেকৃুঠলোকে । “মত পরাঃ৮ অর্থাৎ বৈকু্বাসি লোক 
সকল কখন ভোগ হীন হয় না। অনিমিষহেতি পব্দের অর্থ 

অ।মার কালচক্র । «নে! লেটি” অর্থাৎ গ্রাস করে না। অত- 

এব শ্রগ্তিতে উক্ত হুইম়াছে, বৈকৃণ্প্রাণ্ত ব্যক্তি পুনর্ধবার 
ংগারে আগমন করেন না। | 

ভগরদণীতার ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে 
কহিয়।ছেন, হে অর্জন! ব্রহ্মলোক অবধি এই সমুদয় জগৎ 

. প্ুনর্জন্মের অদীন হয়, কিন্ত হে কুন্তিনন্দন ! আমাকে প্রাপ্ত 
|. ১৫ 



পচ অত 
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». মাং গ্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্া ন বিদ্যুত ইতি 1 
আ্রীণীতে।পনিষন্ভযত ॥ ১০ ॥ 
সহভ্রনাম ভাষ্যেহপু)ক্তং | পরমুতকৃষ্টময়নং শ্থানং পুন- 
রাবৃত্তি শঙ্কারছিতমিতি পরায়ণং। পুংগিঙ্গপঙ্গে বহু 

ব্রীহিরিতি। ন কেবলমেতহাবন্েধাং সাহাক্ময পশিত্য। হু 

যেষামিতি | যেষ।ং মাং বিনা ন কম্চিদপর$ঃ প্রেমভা- | 

জনমস্ডীত্যর্থঃ। যদ্বা গোলোকাদিকমপেক্ষ্ৈবমুক্তং | | 

তত্র হি তথ। ভাবা এব উগেোপা নিত্য নিদ্যন্কে? অথব। ৰ 

হইলে আর কাহাতেও পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না ১৯ | 
সঃঅ নাম ভাঁষ্যও এই রূপ কথিত হইগাছে, যখ]। 

পরায়ণ শব্দের অর্থ। পর শব্দে উত্কৃষ, অয়ন শব্দে চ্ছান 

অর্থাৎ পুনগারৃত্তি শঙ্কা রহিত। পুংলিক্ষ পক্ষে বহুব্রীহি 
সমাস । 

সেই সকল ভক্তগণের কেবল এতাবশ্বা।ত্র মাহাজ্সা নে 

এই অন্িপ্রায়ে কপিলদেব কহিতেছেন, অ।মা ব্যতিরেকে 

ধাহাদদম পর অর্থাৎ প্রেম ভাজন কেহ নাই। অথবা 

গেলোকাদিকে অপেক্ষ। করিয়। এই প্রকার কথিত হইই- 

ক্াছে। 

এ গে।লোকে বাংসল্যাদি ভাবযুন্ত গোপ সকল নিত্য 
বিদ্যমান আছেন। অথব! অবিদ্যার পর কি রূপ লোক 

সকল এ গোলোক প্রাপ্ত হয়? এই প্রন্মে কছিতেছেন। 
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সপ ৩৮ সপ আপ পি পপর ররর পপ. টি ও ও রি ৮ ০ এ টিটি টি ডি ক ভিউ 

তং দল্গা*ং কীদৃগ-্ভাব! অবিদটানম্তপং এ।পুবস্তি তত্র!হ 

যেষামত । | | 

যে কেচিং পাদ্মোক্তরখ শুদর্শিত মুনিগণ সব!লনাঃ প্রিয় 

পতিরিটি মাং ভাবমন্তি। যে কেচিচ্চ সশকার্দি বাসন] 

অসত্য! ব্রপ্গোবায়ং সাঁক্ষা্িতি মং ভালয়ন্তি। এব মন্যেচ 

যেষে তত এব প্রঃপ্ন সম্তী ত্যর্থঃ | স্হাদ ইতি বনুত্বং 

শৌহদ্যশ্য নান। ভেদাঁপেক্ষ॥া | এসং চান্যত্র। শান্তাঃ 
সমদৃশঃ শুদ্ধা? নন্দিত নুণ্জীন'ঃ। 

“যেষামিতি” | অপর পদ্মপুরীণের উত্তরখণ্ডে দেখান হুই- 

ছে দক রণ্যবাস মুনিগণ বাসণাবিশিষ্ট হইয়া আমকে 

িয় আর্পাৎ পি পে ভাঁবন। কধিয়াছেন। আর যে কে 

ব!সনাবুক্ত সনক!দি মুনি ইনিই আত্ম, ইনিই ব্রহ্ম ইহ! 

বলিধ! সাক্ষাৎ অ.মাকে ভাবনা করেন, এই রূপ অন্যান্য 

ঘে সকল বাক্তি সন্তান) সখা ও গুরুরূপে আমাকে ভাবণ। 

করিগাছেন তাহার। তন্তদ্রপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া-ছন । 

স্বহ্ৃৎ এই শব্দে যে বু বচন প্রয়োগ হুইয়।.ছ তাহা সৌহ- 

দ্যের নান ভেদ অপেক্ষায় জানিতে হইবে । 

এই প্রকার অন্য স্থানে অর্থ। ৪র্থ স্বন্ধের ১২ অধ্য।য়ের | 

২৮ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বাক্য যথ| | : 

মৈত্রেয় কহিলেন বিছুর ! ধ্টহার। শান্ত, সর্বত্র তুল্য - ৰ 

1 দর ঝহাভ্যস্তরে পবিত্র, ভ,ত সকলেরও মনেরঞ্জক এবং 
1%& ী এ 

সপ পর 



পপ পপি পপ পাস পপ আপা পি 
ঙ 

এস সা সস এ তাস সি 7 ৃ 

ভগবৎসন্দর্ভঃ । ] ফট্সলার্ভঃ | ৩৫৯ 

সাপ ৮০৮ পরপর পা, 

--. যাল্তযঞ্জসাইচ্যু তপদমচ্যতশ্রিয়বান্ষবা ইতি ॥ ৩॥ ২৫॥ 
স্ীকপিলঠ ॥ ১১ ॥ 

গ্রপঞ্চতীত্তত্বং ততোহস্থলনঞ্চ যুগপদাহ ॥ 

“আতপব্রং স্ত বৈকৃং দ্বিজাধামাকুতোভয়মিতি ॥ ৬৬ ॥ 
প্রপঞ্চরূপস্যেতি প্রকরণাঁৎ ॥ ১২ ॥ ১১ ॥ ভ্রীসৃতঃ ॥ 
গৈগুণ্যপ্রাপ্যত্বং ॥ 

সত্বেপ্রলীনাঃ স্বর্ধান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ | 

| ভগধান্ অচ্যুতই সহাদের প্রিম্বান্ধব, তাহারাই থাধরূপে 
1 ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১ ॥ | 

বৈকুলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব ও তাহা! হইতে অস্থলন,: 
এই দুই এককালে বলিতেছেন যথ| ॥ ৃ 

১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্ীসূতের বাক্য ॥ 
সৃত কহিলেন হে দ্বিজগণ! বৈকু্ ধাম এই বিরাট, রূপি | 

পুরূষর ছত্র, অকুতোভয় ইহার কৈবল্যধাম ॥ ৬৬ ॥ | 
প্রকরণ হেতু এ বৈকুগ্ধাম প্রপঞ্চরূপ বির।টপুরুষের 

ছত্র জানিতে হইবে ॥ 
বৈকু্টলোকের নৈগুণ্যপ্রাপ্যত্ব অর্থাৎ গুগাতীত না 

1 হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥ 
১১ ক্কন্ষের ২৫ অধ্যায়ে ২১ পহ্লোকে যথ| ॥ 

ভগবান কহিলেন উদ্ধব! সত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ 
লোকে 'গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে নরলোকে গমন 

| [৬৭] 



2 রী 
৩৬০ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

“তমোলয়াস্ত নিরয়ং যান্তি মামেব নিগুণঃ ॥ ৬৭ ॥ 
লোকপ্রসক্রের্মল্লে। কমিতি বক্তব্যে তশ্প্রাপ্তির্নাম মু 

গ্র/প্তিরেবেতি স্বাভেদমভিগ্রেত্যাহ মামেবেতি ॥ ১১॥২৫॥ 

ক্রীভগবান্ ॥ ₹২ ॥ 

স্তরাং নেগুণ্যা শ্রম্ত্বং ॥ 

বনস্ত সাত্বিকো বাসো গ্রাম রাজস উচ্যতে। 

তামলং দু[তসদনং মগ্িকেতন্ত নিগুণং ॥ ৬৮ ॥ 
তদাবেশেনৈবাহস্যাপি নিগুণতৃব্যপদেশ ইতি 
ভাব ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥১৩॥ | 

| করে, এবং তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকগামী হয় কিন্তু 
নিগুণলোক জীবদ্দশাতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৬৭॥ 

তাৎপর্য । লোকপ্রস্ক্তি হেতু আমার লোক ইহ!ই 
বলা উচিত ছিল, তাহ! না বলিয়া, বৈকু্ঠলোক প্রাপ্তিই | 

| আমার প্রাপ্তি, এই স্থ(নে ভগবান্ বৈকুলোককে আপনার 
সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥ 

স্থতরাং বৈকু্ঠলোক নিগুণত্ের আশ্রয়ম্বরূপ ॥ 
১১ ক্কন্ধের ২৫ আধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা, 

ভগবান্ কছিলেন উদ্ধব ! বনে বাধ সাত্বিক বাস, গ্রামে | 

বাস রাজসিক বাস, দ্যৃতাদিগুহে বাম তামদসিফ বাস এবং | 

আমার নিকেতনে যে বান তাহকে নিগুণ বাম বল! ষাঁয় ॥৬৮॥ | 
ভগবানের আবেশ হেতু বৈকুুলোকেরও নিগুণত্ব ব্যপ- | 

2727 __. _ ছি 



পরী শপ পার গা লগা ৮ স্পা 

ভগবগুসন্গর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভ; | ৩১১ 

»* সঞএব প্রকৃতেঃ পরতুং ॥ 

ততে। বৈকৃঠ্ঠমগমন্তাস্বরং তমসঃ গরং | 
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্্যাপিন।ং পরমা গতিঃ। 

শান্ত।নাং ন্যস্তদণ্ডান।ং যতো! নাবর্ততে গতঃ ॥ ৬৯ ॥ 

অগমৎ জগাম শিব ইতি শেষ; ॥১০।৮৮। শ্ীশুকঃ 1১৪॥ | 
নিত্যত্বং ॥ 

দেশ অর্থাৎ নাম হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥ 
ূ এ বৈকুলোক প্রকৃতির পর | 

১০ হ্ন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্রে।কে 

স্তীশুকদেবের বাক্য যথ! ॥ 

পরে মহাদেব প্রকৃতির পর তেজোময় বৈকুণ্টে (শ্বেত 
দ্বীপে) গমন করিলেন । যে স্থ।নে হিংসা দোষরহিত শান্ত 

সম্নযাসিদিগের পরম গতি নারায়ণ সর্ববদ। অধিষ্ঠিত আছেন, 

সেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৬৯ ॥ 
ৃ “অগমৎ» এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন করিলেন, এ স্থানে | 

র র শিব এই শব্দ উহা করিতে হইবে ॥ ১3 ॥ 

শ্রীবৈকুগধামের নিত্যত্ব ॥ 
২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্রেকে গ্রাত্রহ্ষ। নরদকে 

কহিয়াছেন যথ! ॥ 

ূ 

ূ 



টা 
৩৬২ যট্লন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

সস শা শপ সত পা পা জপ 

গ্রীবায়াং জনলোকোহস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ। 

মু্ধভিঃ সত্যলোকস্ত ব্রহ্ধলে!কঃ সনাতনঃ ॥ ৭০ ॥ 

টাকাচ। ব্রহ্মলৌকো বৈকুখাখ্যঃ সনাতনো নিত$2.। 
নতু স্জ্যপ্রপঞ্চান্তর্ব্তীত্যর্থ ইত্যেষা । ব্রহ্মভূতো লোকে। 

ব্রন্দলে।কঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥ 
শ্রীব্রন্। নারদং ॥ ১৫ ॥ 

স্মে।ক্ষম্থখতিরস্করিতক্ত্যেকলগ্যত্বং ॥ 

যন্ন ব্রজন্তযঘভিদে! রচনান্ুবাদ! 
রগ গর. -স্্্-_. ৯ ৮৮ সপ পাপী এ ৭ এপ 

॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন ! এ পুরুষের গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয় 
তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্মিত হুইক্বাছে, কিন্তু 
বৈকুণট নামে যে লোক তাহা সনাতন, এ লোক স্যজ্য 
গ্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে ॥ ৭০ ॥ 

উক্ত শ্লেকের টীকার্থ যথা ॥ 

বৈকৃগ্ঠনামে যে ব্রহ্গলোৌক তাহ। সনাতন অর্থাৎ নিত্য 
কিন্তু উহ! প্রপঞ্চের অন্তর্বর্তী” নহে ইতি ব্রহ্গস্বরূপ হেতু এ 
লোককে ব্রহ্গলোক বলে ॥১৫॥ 

'বৈকুষ্ঠলোকের মোক্ষহৃখতিরস্কারিত্ব এবং কেবল 
ভক্তির! লভ্যত্ব ॥ 

৩ ক্কঙ্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৩২৫ শ্লোকে ব্রহ্ম! 

দেবগণকে কহিয়াছেন যথ। ॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন হে অমরনকল ! যে সকল মনুষ্য পাপ- 

জু. মু 



এ টা ছু 

মসজিদ ] যটপন্দর্ভঃ | ৩৬৩. 

* চুপ তি যেহন্যবিষয়াঃ কৃকথা মতিম্বীঃ। 

যাস্ত শ্রুতা হতভগৈর্তিরা ত্তসারা- 
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্তযশরণেষু তমঃলু হন্ত। 

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষাসুষভানুরত্ত্য 

দুরে ষম। হাাপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ। 
তর্ভ, মিথঃ স্থযশনঃ কথনানুরাগ 

বৈর্লুব্যবাস্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৭১ 
০৯ শপ শপ পপি 

নাশন ভগবানের ত্যব্ট্যদি লীলানুবাদ, হইতে বিমুখ হইয়া! 

অর্থ কামাদি বিষয়ের মঠিভ্রংশিকা কুকথ| শ্রবণ করৈ, 

তাহ।র! কখন মেই বৈকুগ্ধামে গমন ফরিতে পাঁয় না, তাহা- 

দের দৌর্ভাগ্যর কথা কি কহিব, অন্যবিষয়ক কুকথ। তাঁহা- 
দের শ্রবণগোচর হুইয়! তাহাদের পুর্বিসঞ্চিত পুণ্যদকল হরণ 
করত তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥ 

হে দেবগণ ! ধাহার! অহ্ম্কার শুন্য এবং আমাদের অপে- 

্ষ/ও অধিক যোগী তাহারা এই বৈকু্ধামে গমন করিতে, 
পারেন । তাহ।র। ভগবান্ হরির নিরস্তর অনুবৃত্তি করাতে 

এরূপ প্রভাবশালী যে যমও তাহাদের নিকটে যাইতে সমর্থ 

€ হয়েন না) উহাদের ভক্তির কথ! কি বলিব, পরম্পর বলিয়! 
ভগবানের যশঃ কথনে এমত অনুরগ প্রকাশ করেন যে, 

তজ্জন্য অবশত1 ও বাস্পে।দণম হওয়াতে শরীর লোমাঞ্চিত 
হয় এ নিমিনই তাহাদের কারুণ্যদি স্বভাব সকলেরই 



সপ সপ পি ০. 

৩৬৪ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবশুসন্দর্ভঃ । 

যন্ৈকৃ্ঠং যচ্চ নোংস্মকমুপরি স্থিতং ত্রজস্তি নঃ স্পৃহ- 
পা়শীল! ইতি বা। দূরে যম! যেষাং তে। সিদ্ধত্বে দৃূরী- 
কৃতযমনিয়মাঃ সম্তে। বা ব্রজন্তীতি! ভর্তমিথঃ স্থষশসঃ 
ইত্যিনেন তথ1। বিধায়া ভক্তেমেপক্ষম্থখতিরস্ক।রিত্ব- 

গ্রনিদ্ধিঃ জা নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপীত্য।দে 
- সা সপ সপ ৯ ৯ সস শপ পে শীশীশীসপী পা পপ টা লি এন্টি শত শপ তি প্পিলত শশী শশী 5৩ পি তি ৩৭ পিপি কী ও শি ০? পিপিপি পা ৮ শীট শশা শীিপ্টি শি শশা শপ আহ তিনি 

স্পৃহণীয় ॥ ৭১ ॥ 
তাৎপর্য্য। আমাদের উপরিস্থিত যে বৈকুণ্ তাহাতে 

গমন করেন, অথব! ধাহাদের স্বভাব আমাদের স্পৃহণীয় এবং 
। যমও ধাহাদের নিকটযাইতে অসমর্থ, কিন্ব। সিদ্ধত্বহেতু 

ধাহ।রা যম নিযমকে দুণীকৃত করিয়াছেন, তাহারাই গমন 

করেন । ভর্তর অর্থাৎ স্বমির স্ন্দর যশোঃরাশিকে পরস্পর 

ইত্যাদি দ্বারা এ প্রকার ভক্তির মোক্ষ সুখ তিরস্ক।বিত্ব | 

 গ্রপিদ্ধি সূচিত হইল । ভাগবতে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৮ 

শ্লোকে ননকাদি কহিয়াছেন। | 

“ণাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রপাদং 

কিহ্বান্যদর্পিতভয়ং ভ্রব উন্নয়ৈস্তে । 
যেহঙ্গ ত্বদড্বিশরণ। ভবতঃ কথায়াঃ 

কীর্তন্যতীর্ধবশনঃ কুশল] রমজ্ঞাঃ 1৮ 

অর্থাৎ সনকার্দি কহিলেন প্রভে! ! তোম।র যশহঃ পরম 

রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র স্থৃতরাঁ কীর্তনাহ ও তীর্ঘম্বরূপ, 

...4 | 

৪ ঞ্ টিটি ১0 ১0১0 0১ 
শর? 

্ রঃ ॥ তু ০ 

শপ সস 

সপ আপা ব্যাপী 

রা 



ভগ্ববুসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩৬৫ 

,  যেহঙ্গ ত্ব্দড্ঘি, শরণ] ভবতঃ কথায়াং 

১ কীর্ভন্যতীর্ঘ যশসঃ কুশলা রপজ্ঞ! 

ইতি সনকাছ্যুক্তেত ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রন্ধ! দেবান্ ॥ ১৬ ॥ 
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ॥ 

এবমেতা'ন্ মদাদিষ্টাদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ। 
ক্ষেমং বিন্দন্তি মস্থানং যদ্ব দ্ধ পরমং বিছুঃ ॥ ৭২ 

মে পথঃ জ্ঞানকর্মভক্তিলক্ষণান্ মত্প্রাণ্ এপায়ান্ | 

যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার 

আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকে গণ্য করে ন।, 

অন্য ইন্দ্রা্দিপদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোম।র 
জ্েভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহত হয়, তোমার কথ! রসজ্ঞ ব্যক্তির 

সর্বদা! নিরতিশয় স্থখ সম্ভোগ করেন, ইহাতে এ পদে তাহা- 
দের কেন প্রবৃত্তি হইবে ?॥ ১৬॥ 

বৈকুষ্থের সচ্চিদানন্দ রূপত্ব ॥ 
১১ স্কন্ষের ২০ অধ্যায়ে ৩৭ পশে্লোকে ভগবানের বাকা যথা ॥ 

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! এই রূপ আম! কর্তৃক আদিউ 

আ.মার প্রাপ্তির উপাঁয় মার্গগকল ধাঁহার! অনুষ্ঠান করেন, 
তাই!র! কাল মায়াদি রহিত আমার আবাসে গমন করেন, 
এবং পরব্রহ্ষমকে জ।নিতে পারেন ॥ ৭২ ॥ 

তাৎপধ্য । আমার পথ সরুলকে অর্থাত জ্ঞান, কর্ম ও 
ভক্তিত্বরূপ আমার প্রাপ্তির উপায় সকলকে । যে হেতু 

চে 

শা ও শাশাপািশাশী পল বাপ সপ সপ এ প রি ৪৬৩০ পে ্ত সআস রঃ ছু 



লোপা পিজা | শীল শাদা টি টিসি ৩ সপ পাস সম ০৮ পিচ “হর স্জস, আস... সস - ত-. -ত "ও পপ. পপ 

জা. টা 
৩৬৬ যট্সন্দর্ডঃ। [ ভগবৎসন্দর্ডঃ | 

জ্ঞানকর্ম্মণোরপি ভঞ্ভেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ ক্ধচিৎ কদ।চিৎ.. 

কিঞিু সাহায্যকরিত্বাৎ ! ক্ষেমংমন্ডক্তিমঙ্গলময়ং 

যৎস্থ(নং পরমং ব্রন্মেতি বিদ্ুর্জানস্তি | ইথমেবোদ।হরি- 
যাতে ॥ ১৭ ॥.... 

ইতি সঞ্িন্ত্য ভগব।ন্ মহাকারুণিকো বিভুঃ | 
দর্শয়ীম'স লোকং স্বং গোপান।ং তমসঃ পরং। 

সত্যং জ্ঞানযনস্তং যদ্ব_হ্ধজ্যোতিঃ সনাতনং । 

 যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো। গুণাপায়ে সমাহিতা ইতি । 

উভয়ন্্রোপি চকারাদধ্যাহার!দিন। ত্বর্থাস্তরং কষ্টং তবতি। 

1 জ্ঞান ও কর্ট্মের এবং ভক্তসকলে ভক্তির প্রথমে কোথাও 

কখন কিঞ্চিৎ সাহাধ্যকারিত্ব আছে। ক্ষেম শব্দের অর্থ 

আমার ভক্তিযুক্ত মঙ্গলময় যে স্থান তাহাকে পরম ব্রহ্ম 

] বলিয়া জানেন । এই প্রকারই উদ্দাহুরণ করিতেছি ॥ ১৭1 : 
| ১০ ক্ষন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ১৪।১৫। শ্লোকেত্রীশুক বাক্যযথ| ॥. 

হে রাজন্ ! মহাকারুণিক ভগবান এইরূপ চিন্তা করিয়া 
গোপদ্িগকে প্রকৃতির পর 'যে ব্রহ্মন্বূপ এবং যেকু%খ্য 

1 ভ্রন্মলোক তাহা দর্শন করাইলেন ॥ 
দেহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের তদ্দর্শন হ্ুসাধ্য নয়, এ কারণ 

প্রথমে অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, নিগুণ এবং সনাতন যে ব্রহ্ধ, 

মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া! যাহ। দর্শন করেন তাহাই 
গ্রদর্থন করিলেন ॥ 



পপ যা পর পপ পপ ০ পাপন পপ এ এপ তা শিপ পল পি বে ২ পি পিসির পদ শা? শত শী ৩ পাস 4: পি “পপর 

1 ঠাঃ 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দ্র্ভঃ। ৩৬৭. 

স্পেল আপ ০ ৯ পন শি শিস শীট শশী পাপেট শিশিপ্পপপস্প্ ৯৮ পাশ শা সপ শী পিসী 

.. তৈরেবচ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরমিতি বৈকুণ্টস্যাপি বিশেষণ- 
ত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি ॥ ১১ ॥ ২০1 শ্রীভগবান্ ॥ ১৮॥ 

তখৈবচ ॥ 
'ন যত কালোহমিমিষাং পরঃ প্রভুঃ 

কুতে। নু দেব! জগতাং য ঈশিরে। 

ন যত্র সত্বং ন রজস্তমশ্চ 
পপ অঅ 

উভয় শ্লোকেই চকারাদির অধ্যাহার অর্থাৎ উচ্যাদি ঘ্ার। 

অর্থান্তর কষ্টকল্পন৷ হইতেছে । গ্রীধরম্ব।সীও «“তমসঃ পরং 

প্রকৃতির পর, ইহু। বৈকুণ্টেরও বিশেষপরূপে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন ॥ ১৮ ॥ 

উল্ত প্রকারই ২ ক্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১৭। ১৮ প্লোকে 
প্রীশুকদেবের বাক্যে যথ। ॥ 

শুকদেব কহিলেন রাজন! এই রূপে আত্মম্বরূপ প্রাপ্ত 

হইলে দেবগণের পরম প্রভূকালও তাহার কিছু করিতে সমর্থ | 
হন না, দেবতারা কি রূপে সমর্থ হইতে পারিবেন? অপর 

দেবগণ জগতের ঈশ্বর তাহারা যদি কিছু করিতে না পানি- 

লেন,তবে তাহাদের অধীন প্রাণিদ্রিগের ত কথাই নাই অর্থাৎ 
শ-তাহারাও কিছু করিতে পারে না। ফলতঃ আত্ম স্বরূপ প্রান্ত 

হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সন্তাবন। কি? তব্ববস্ায় সত্ব রজঃ 
অথব| তমঃ কিছুই থকে না এবং অহঙ্কার তত্ব, মহত্ত্ব, | 
প্রকৃতি ইত্যাদি জগৎকারণ সকলও অর ত।হার স্ষ্ট্যাদিতে 



রা 
[৩৬৮ যট্সশর্ভঃ। , [ ভগবৎসম্দর্ভ;ঃ। | 
র 

নষৈ বিকারে ন মহান্ প্রধানং ॥ 
পরং পদং বৈষ্ণবমামনস্তি তদ্- 
যন্নেতি নেতীত্যতদুত্স্যসিক্ষ ব; | 

বিস্্জ্য দৌরাত্মযমনন/সৌহ্ৃদা 
হৃদোপগুহাহপদং পদে পদে ॥৭৩॥ 

অত চিদ্ধাতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেবযুতঅ্ট,মিচ্ছবো 
দৌরাত্ব্যং ভগবদাত্মনোরভেদদৃষ্টিং বিস্জ্য অহস্য ; 
জভগবতঃ পদং চরণারবিন্দং পদে পদে প্রতিক্ষণং হৃদ | 

পপ স্পাপিসপা্পা 

ূ প্রভু হয় শা॥ 

এ যোগী আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে «নেতি নেতি” 
অর্থাৎ ইহ! নহে ইহা! নহে এই রূপ বিবেচন। পুর্ববক পরি- 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করাতে দেহাপ্দিতে আত্মবুদ্ধি পরিহার- 

 পুর্ববক ক্ষণে ক্ষণে শ্রীবিষুুর পদকেই হৃদয় দ্বার আলিঙ্গন 

ক্করেন, তাহাতে তৎকালে অন্য পৌন্দ্য থাকে না অতএব 
প্িতগণ সেই বিষুণপদকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, 
ফলে সেই' অবস্থ।য় কোন উপাধিপন্বন্ধ থাকে না ॥ ৭৩॥ 

.. তাৎপর্য্য । “অতৎ” অর্থাৎ চিদ্বাতিরিক্ত বস্তুকে ণনেতি 
মেতি” তাহ! নয়, তাহ! নয়, এই প্রকার পরিত্যাগ করিতে 

ধাহারা ইচ্ছা করিয়াছেন দেই মহাত্মা! সকল দৌরাত্ন্যকে 
অর্থাৎ ভগবান্ও আত্মাতে অভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া 
 পুঁজ্য শ্রীভগবানের পদ অর্থাৎ চরণারাবন্দকে পদে পদে প্রতি 



৫ শী 
তগবৎুসন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩৬৯ 

উপগুহা আশ্লিষ্য নান্যম্মিন পৌহৃদং যেষাং তথাঁড়ুতাঃ 
সস্তো যদামনন্তি তদ্ৈষ্ণবং পদং জ্ীবৈকু্টমিতি ॥ 
ব্রহ্মস্বরূপমেব তদ্দিতি তাৎপধ্যং। অনেন প্রমলক্ষণ- | 

সধনলিঙ্গেন বিকাররূপমর্থাস্তরং নিরস্তং ॥ ১৯ ॥ 
অত্র নিরাকারপরায়ণদ্য।পি মুক্তাফলটাকাকৃতো দৈবা- | 

ভিব্যঞজিক শীর্ধথা। তত পরংপদ্দং বৈষ্ঞবমামনস্তি | | 
অধিকৃতাধিঠিতর।জ। ধিঠিত্ববৎ | ব্রহ্ম।দিপদানামপি বিষু- 
নাহধিষ্ঠিতত্ব।ৎ গিরনিহাকি। বিফুনৈব ধিিত সিতযর্থ ইতি ॥ 

পপ ০ শা শীশাী পপি না ২৮ ০ ০ পা সপ পপ শিপ” আপ ০ সস হর 

| ক্ষণ আলিঙ্গন করি অন্যত্র শৌহার্দ পরিত্যাগ পূর্বক 
| ধাহাকে জানেন তাহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকূণ্ঠ। *তৎ» 
এই পদের ব্রহ্মরূপই তাঁশপর্য্য। অপর এই প্রেম লক্ষণ | 
সাধন চিহ্ন দ্বার! নিরাকার রূপ অর্থান্তর নিরস্ত হইল ॥ ১৯॥ 

এ স্থলে নিরাকার পরায়ণ মুক্তাফল টীককারেরও দৈব- 

প্রকাশক ব্যাক্য যথ। ॥ 

পণ্ডিতগণ সেই পরপদকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বলিয়া; 
মান্য করেন, অধিকারি ব্যক্তির অধিষ্ঠিত স্থান অর্থাৎ যেমন 
রাজার অধিকার ভুক্ত তদ্রুপ, ব্রহ্মাদির স্থান ঘকলও. বিষুণ্র 

. অধিকার ভুক্ত প্রযুক্ত “পরং”গ এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে 

অর্থাৎ নিষুঃরই সর্বত্র অধিকার ॥ 
অতএব শ্রঙ্গততে ও বলিয়াছেন । 

5 | টা 



৩৭০ ষট্দন্দর্ভঃ। [ ভগবশুসন্দর্ডঃ | 
পি এাশসপসিপোপ্প পপ ০৮ 

অতএব শ্রুতাবপি তদ্য স্বমহিমৈকপ্রতিষ্ঠিতত্বং স 
ভগবান্ কল্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিন্নীতি। 'অত- 
এবোক্তং ক ইথ। বেদ যত্রসইতি 1২ ॥॥২॥ 

শ্রীশুক?ঃ ॥ ২০ ॥ 

ক ইখেত্য।দি শ্রুতেরর্থত্েনাপি ম্পষ্টমাছ ॥ 

স্বংলোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ | 
আক্ধূত্রধিয়ে! বেদং সকর্্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৭৪ ॥ 
সকন্দকং কর্দমমাত্রপ্রতিপাদকমভুত্তে জনার্দনস্য স্বং 

১১১১১১১১১১১ 

দেই ভগবান্ কেবল স্বীয় মহিমাতেই প্রত্তিঠিত আছেন। 
তাৎপর্য । সেই ভগবান্ কহ।তে গরতিঠিত আছেন ? এই 
প্রশ্নে কহিতেছেন, খিনি নিজ মহছিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
অত এব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । কে ইহাকে জানে যাহাতে 

তগবান্ অস্থিত আছেন ॥২০ ॥ 

কইথ ইত্য।দি শ্রুতির ঘার্থ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট 
কহিতেছেন ॥ 

৪ ক্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে শ্রীনারদ প্রাচীনবহ্িকে 
কৃহিয়াছেন যথ। ॥ 

যে নকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, স্থতর।ং বেদকে কর্দাপর, 
| বলে, তাহার! বেদের যথার্থ তাৎপধ্য জানে নাঃ কারণ যে 
1 খানে সাক্ষাৎ ভগব।ন্ জনার্দন আছেন সেই স্বরূপ লোক যে 

আ.জ্মতত্ব, তাহ! তাহার অধগত নহে ॥ ৭৪ ॥ 
. লকর্দক শব্দের কর্্মমাত্র প্রতিপাদক, এই ধঁহারা বলেন 

ছি. ূ মি. 

পপ আপ». পা 



ভগবগুসন্দর্ভঃ। ] ষটসন্দর্ভঃ | ৩৭১ 

ক পা এ ০৮ ৮ শি মি টি পপি পপ পাপ পপ পপ পা উস সপ পপ সী পেপাল পপ সপ 

স্বরূপং লোকং ন বিছুঃ। কিন্তু ব্বর্গ্দিকমেব বিছুঃ। যত্র 

লোকে ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ ভ্রীন।রদঃ প্রচীনপহির্ষং ॥ ২১ ॥ 

এবঞ্ | ও নমস্তেহস্ত ভগবন্গিত্য।দি গদ্যে । পরমহুংস 

পরিব্রজকৈঃ পরমেণাআ্মযোগমম।ধিনা পরিভ।বিতপরি- 

স্ফটপারমহংস্যধর্টেণেদ্ঘ টিততমঃকব|টদ্বারে অপাবরৃত 

আস্মলোকে ন্বয়মুপলন্ধনিজন্বখানুভবোভবান্ ॥ ৭৫ ॥ 

তমঃপ্রকৃত্িরভ্তাণং বা। আত্মলোকে স্বশ্বরপলোকে ॥ 

| তাহারা জন।র্দনের স্বশ্বন্ূপ লোককে জাংনন না) কিন্ত্ত | 

স্বর্গদি লোককেই জানেন। যন্ত্র শব্দের অর্থ লোকে ॥২১॥ | 
এই প্রকারই ৬ স্বন্ধের ৯ অধ্য।য়ে, ও নমস্তেহস্ত ভগবন্- | 

ইত্যার্দি ৩০ গদ্যে দেবগণ ভতগবান্কেস্ুব করিয়াছেন যথ। ॥ | 
দেবগণ কহিলেন হে লন্ষমানাথ ! পরমহুংস পরিক্র।ঃজ- | 

কের! অক্টাঙ্গ সমন্বিত পরম আত্মযোগ দ্বার! যে সমাধি অর্থাৎ 

চিন্তৈকা গ্র্য হয়, সেই সমাধি অনুষ্ঠানপূর্ববক যে পরিস্ফ,ট 
প।রমহুংম্য ধন্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাহাদের 

চিন্তের তমোরূপ কব।ট উদঘাটিত এবং প্রত্যক্ স্বরূপ আত্ম- 
-€লধঁক প্রকাশমান হয়, দেই লময় যে নিজন্ুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত 
হইয়। থকে, তুমি তাহার অনুভব শ্বরূপ, অতএব তোমাকে 
নমস্ক।র করি ॥ ৭৫ ॥ 

“তম এ স্থলে গ্রকৃতি অথব| অন্ঞান। আত্মলোকে 



ু | 
| ৩৭২ যট্লন্দর্ভঃ | | ভগবশুসন্দর্ভঃ | 

এয আত্মমলোক ২ এষ ত্রহ্মলোক ইতি | দিব্যে ব্রহ্ম-. 

পুরোহেষ পরমাত্ম। প্রতিঠিত ইত্যাদি শ্রঃতো। ॥ 
যন্তৎ সুক্ষাং পরমং বে্দিতব্যং 
নিত্যং পদ্দং বৈষ্ণবম।মনস্তি 7 
এতল্লে'ক! ন বিছুল্লেগকসারং 
বিন্দস্তি ত কবয়ো৷ যোগনিষ্ঠ।ঃ ইতি 
পিগ্লল।দশ।খায়াং পরেণ নাকং নিছিত ওগুহায়াং 

বিভ্রাজতে যদ তয়ে। বিশন্তীতি পরম্য।ং। তদ্ব! এত 

পরমং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকপ্য যত্রন ছুঃখাদিন সুষ্্যে। 

ভাতি যত্রন বাুর্বাতি যক্তরন | চজ্মান্তপতি যত্র ন 
এ পি 7০ পাপী নিশি টা 822 ৫০০4 

অর্থাৎ ব্বরূপ লোকে ূ 

শ্রুতি বলিয়াছেন ইনি আত্মলোক, ইনি ব্রহ্মলোক এই 
পরমাতু। অলৌকিক ব্রহ্মপুরে অবস্থিত অছেন। ইত্যাদি ॥ 

যে পরম সুক্ষ জানিবার যোগ্য দেই নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়ে! 
দয় রহিত পদকে পণ্ডিতগণ বিষুণপদ কহেন। এই লোকেরা 
সার স্বরূপ পরমপদ্কে লে।কপকল জানিতে পারে না, কিন্তু 
ধাহারা যোগনিষ্ঠ সেই সকল পণ্ডিতগণই জানিতে পাঁরেন। 
ইহ পিল্পলাদশাখায় বর্ণিত আছে। পরমেশ্বরকর্ভৃকন্বর্গ | - 
গুহাতে স্থাপিত হইয়। দীপ্তি পাইতেছে, যাহাতে সন্গ্যাসী 
সকল প্রহ্বশ করিয়! থাকেন। এই পর শ্রচতিতে বর্ণিত আছে। 

মন্ত্র! জ অধাপকের ইহ।ই পরম ধাম, যে স্থানে ছুঃখাদি 

বি... রী 

শি পাপ পি এ ১৭. 



| রী 
ভগবগুসন্দর্ভঃ| ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৩৭৩ 

রি 

বক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র ন মৃত্যু প্রবিশতি যত্র ন দোষ- 

স্তদানন্দং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রঙ্গাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং | 

যত্র গত্ব। ন নিবর্তস্তে যে গিনঃ ॥ ২২ ॥ 

তদেতদৃচাছ্যুক্তং ॥ 

তদ্দিষ্োঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ | 
দিবীব চক্ষুরাততং । তদ্দিপ্রাসো বিপন্যবে! জাগৃধাং- 

সঃ সমিন্ধত্তে বিষ্ধোর্ধৎ পরমং পদমিতি শ্রীনৃপিংহ- 
তাপন্যাং । নত্বিয়মপি ক্ষপরস্তেনৈব ব্যাখ্যয়। বন্দিত- 

পপ স্পীস্পিসপস্পীশা পা শপ সপ 

, 

শি শশী শি শা শা এ 2 পাশা প্পিপপস্পাক্াশীতাতশ শসা ১ শশা শপ শক সপ পী-+ পাশা পাপিপীন পিসী পোল শপ 

নাই, যে স্থানে র্ধ্য প্রকাশ পান না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত 
হয়েন না, যে স্থানে চন্দ্র তাপ প্রদান করেন না যে স্থানে 

নক্ষত্র সকল প্রক।শ পায় না, যেস্থানে স্বৃত্যু প্রবেশ করিতে 

পারে না, যে স্থানে কোন দোষ নাই, দেই আনন্দ স্বরূপ, 
নিত্য, শাস্ত, সর্ধবদ! মঙ্গল সবূপ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনীয় 
ও যেগিগণেরধ্যেয় । যে স্থানে গমন করিয়া! যে।গিগণ আর 
পুনরারৃন্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥ 

সেই এই পরমপদ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথ। ॥ 
'-জ্ঞানিসকল পেই বিষুঃর পরমপদকে আকাশে বিস্তৃত 

চক্ষুর ন্যায় সর্ববদ! দর্শন করেন। | 
বিষুণর যে পরমপদ তাহা সর্ববব্যাপক, অবিনাশী, জাগ্রৎ 

এবং দীপ্তিম!ন্। এই নৃসিংহতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে ॥ 
এই শ্রুতির ব্রহ্মপরত্ব রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু 

পা এ সপ ১ 

২১] 
শসা পারার পপ, শি শিপ শা শা ৪... 
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১১১১ পরাগ ররর 

| ৩৭৪ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবগসন্দর্ভঃ | 
সা পাপা স্টল লী টিলার ররর পেটে স্পা শী পাশ 

ত্বেন যত্র গত্তবেতানেন চ তদনঙ্গীক।রাৎ ॥ ২৩ ॥ 
যতঃ আীবিফুপুরাণে চ॥. জ্রীবিষুণলো।কমুদ্দিশ্য খাঁগয়- 
মনুম্থৃতা ৷ যথ।- 
উ.দ্ধাভরমু'ষত্যস্ত প্রকে যত্র ব্যনস্থিতঃ | 

এতদ্বিষুঃপদং দিব্যং তৃতীয়ং স'য ভাত্মন।ং 

নিধূতিদেষপক্কানাং যতীনাং সংঘ তাত্বনাং 

স্থানং তৎ পরমং ন্প্র পুণ্যপাপপরিক্ষফে। 

অপুণাপুণ্যেপরমে ক্ষীণাশিষপ্তিছে তবঃ। 

যন্ত্র গত্ব। ন শোচন্তি তদ্দিঞেোঃ পরমং পদং ॥ 
পপ পপ পপ পালি পপ পর পর ও প্রপপপ সি 

আস 

বন্দনীয়ত্বরূপে এবং যে স্থানে গমন করিলে, এতদ্দার! এ 
ব্যাখ্য। অঙ্গীক।র করেন নাই 71২৩ ॥ 

যে হেতু প্রীবিষু্পুরাণেও আ্ীবিযু্লোক উদ্দেশ: করির! 
পশ্চাৎ এই মন্ত্র ম্মরণ করিয়াছেন যথ। ॥ 

উত্তর।ংশে খষ লোকের উপরি যে স্থানে, ধ্রুব বাস করি- 
তেছেন, তাহাই গলোৌকিক বিষু্পদ, এ লোক আকাশে 

দেদীপ্যমান এবং উহা স্বর্গ ও মর্ত্য লোক ছইতে পৃথক্। 
হে বিপ্র | ধহারা দোষপন্ক রহিত, সংযতচিত্ত, মঙ্গ্যাপী, 

তাহার। পাঁপ পুণ্য ক্ষয়ের পর সেই পরম স্থান প্রণ্ড হয়েন ॥ 
পপ পুণ্য ক্ষয় হইলে অশেষ প্রাপ্তি হেতু কর্ণা ক্ষয় 

করত মহাত্সারা যে ন্থানে গমন করিয়া আর শোক। 
[নি & 
০০ লি 57554755 & 
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ডু 
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ডানার | ] ছা | ৩৭৫ 

ধরা দ্যান ঘ ঘত্র তে লোকপাক্ষিণঃ । 
তৎসা্টে্যাুপন্নযোগৈস্ত দ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং | 

যত্রেতদেতং প্রোতং চ যন্ভুতং সচরাচরং | 
ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্ধিষ্ঞ?ঃ পরমং পদ্ং | 

দিবীব চক্ষুরভতং বিততং তম্মহাত্বন।ং । 
বিবেকজ্ঞ।নরৃদ্ধঞ্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ॥ ২৪ ॥ 

শ্রুতৌতু, যত্রন বায়ুর্বাতীত্যাদিকং প্রারৃতততম্মাত্র- 
নিষেধাত্মকং। তত্র'পি ততচ্ছবণাঁ ॥ ২৫ ॥ 

পপ পাপা পপ শা লাল 7 ও ২ পাপাসপিদ সপ পী পা সপ্প্পাা সিস্ট শশী এ শশা পেশ পদ পাপাশ শশা শী শী স্পিশপিাস স্পা ৮ ২ শশা শি তা পপ? ০ পরপর রর 

করেন না তাহাই বিষুণর পরম পদ। 

যোগমাধন দ্বারা ভগবানের তুল্য এঁশ্বধ্যপ্রাপ্ত, লোক 
সকলের সাক্ষিম্বরূপ ধর্ম ও প্রুবাদি যে স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছেন তাহাই বিষুঃর পরম পদ ॥ 

হে মৈঞেয়। চরাচরের সহিত ভূত ক্তবিষৎ এই বিশ্ব 
যাহাতে ওত প্রোত হইয়। রহিয়াছে ত।হাই বিষুর পরম পদ ॥ 

যিনি আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত এবং যিনি 
মহত্ব! দিগের বৈরাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহ।ই 

ব্ষুঙ্তর পরম পদ ॥ ২৪ ॥ 
| শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যে স্থ(নে বায়ু প্রবাহিত হুয়েন 

না, ইত্য। দি স্থলে প্রারুত বায়ু প্রভৃতি মাত্রের নিষেধ করি- 
যাছেন, যে হেতু এ স্থানে যখন বায়ু প্রভৃতির অবস্থান শ্রুত 
হইতেছে, তখন প্রাকৃত বায।দির নিষেধ জানিতে হইবে ॥২৫॥ 

১ 

(৬৯) 



সস 

৩৭৬ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎুসন্দর্ভঃ। | 

যন্ত। 

মাতুং সপত্্যা বাথাপৈহ্দি বিদ্ধন্ত তান্ স্মরন্। 

তথ। | 
অহোঁবত মমানাজ্যং মন্দতাগ্যস্য পশ্যত | 
তবচ্ছিদঃ পদ্মূলং গত্ব। যাচে যদস্তবিতি । ূ 

প্রীঞ্রবস্যা পূর্ণন্মন্যতা শ্রয়তে । তদুচ্চপদকামনয়ৈব তহ | 
প্রার্থিতবত1 তেন লব্ধমনোরথতীতচরণেনাপি সঙ্কল্লমেব 

তিরস্কর্ত,মুক্তামিতি ঘটতে ॥ ২৬ ॥ 

অপর ৪ স্কদ্ধের ৯ অথ্যায়ে ২৮ শ্লোফে তথ! ৩০ শ্লেকে ॥ 
মৈত্রেয় কহিলেন বিছুর ! বিমাতার বাঁক্যরূপ বণ গ্রুবের 

হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়। রহিয়াছিল, তাহ স্মরণ হওয়াতে তিনি 
মুক্তিপ্রদ ভগবানের সন্গিধানে মুক্তি ইচ্ছ। করেন নাই, 
স্বৃতরাং তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ 

ধরব কহিলেন অহে।! আমিকি মন্দভাগ্য! আমার 

॥ অজ্ঞত্ব দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমুলে গমন করিয়া! 
| নশ্বর বস্তু যাঞ্া করিয়াছি ॥ 2 

এতদ্বার। শ্ত্রীপ্রবের যে অপূর্ববমননত্ব শ্রুত ডের 

তাহ! উচ্চ পদ কামন! দ্বারাই উচ্চ পদ প্রার্থি ধ্রুব কর্তৃক 
মনোরথাতীত লব্ধচরণ দ্বারাও আপন।র সঙ্কল্পকেই তিরক্ষার 

ট টু 
সর ৪ 



| রি 
| ভগবৎদন্দর্ভঃ | ] শর | ৩৭৭ 

০০ পপি পপি 

তত্র হোবোক্তং বিদুরেণ । স্থৃছুল্লভং যৎ পরমং পদং 

হরেরিতি। 

স্বয়ং শ্রীপুশ্নিগর্ভেণ ॥ 
ততে। গন্ত।পি মতস্থ।নং সর্বলে। কনমন্কতং | 

পরি দৃষিভাং বতো নাবর্ততে যতিরিতি ॥ 
শসা পি পাপ পাশ াাপসপপাশ পপ | পাশ পিপ্পানদ। াসপিপি পাপী ক পদ ৯৮ পাশ পপ » শাপস্পীিনাশি ০ ৭ শিপ 

করিবার নিমিত্ত উক্ত তে ইহাই নি চিন ॥২৬॥ 
এ ৪ স্বন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে বিদুরও মৈত্রেয়কে 

জিজ্ঞাস। করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরির পরম পদ সকাম | 

পুরুষের অত্যন্ত ছুলভ, তদীয় চরণ দ্বারাই তাহ]! উপার্জিত 

হইতে পারে, গ্রুব সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি পুরুষার্থবেত্ 
ভগবানের সেই পরমপদ এক জন্মে লাভ করিয়ও আপনাকে 
কেন অপ্রাপ্ত মনোরথের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন, ? তিনি 

যখন অনতিপ্রীত হই! পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন | 
বোধ হয় মনোরথ পুর্ণ হইল এমত বিবেচনা করেন নাই ॥ 

৪ ক্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লেকে স্বয়ং শ্রীপৃ্সিগর্ত 
ঞ্রবকে কহিলেন ॥ 

এ স্থান হইতে আমার স্থ।নে গমন করিতে পারিবে । 

বৎস! আমার স্থ।ন সর্বলোকের নমস্কত এবং খধিদের 

স্থানের উপরি বর্তমান, যতিরা সেই স্থানে গমন করিয়। 
থাকেন, তথ। হইতে পুনরাবৃত্তি হয় ন| ॥ 

2 



্ ০০ 
৩৭৮ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

শ্ীপারধদাভ্যামপি ॥ 

আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্িষণোঃ পরমং পদমিতি 1 
শ্রীমুতেনচ ॥ 
ফ্রুবন্য বৈকুপন্দাধিরোহণমিতি ॥ ২৭ ॥ 

পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনেচ ॥ 

বিঞ্ঞেষ্ৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তীতি ৷ 
_ গা আস আক সর আপ পপ 

৪ স্কন্ধে ১২ অধায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবৎপার্ষদছঘয়ের 
বাক্য যথা ॥ 

হে অঙ্গ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক 

এ পর্য্যন্ত কখন এ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ নাই, উহা 

ভগবান্ বিষধর পরমপদ, অতএব অগরতের পরম বন্দনীয়, 
যাহা হউক, তুমি যাহা! জয় করিয়।ছ তাহাতে অধিষ্ঠান কর ॥ 

৪ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লেকে সুত কহিয়াছেন ॥ 
মুনিবর মৈত্রেয় পরম ভাগবত ফ্রুবের বৈকু্পদাধিরোহণ 

বিষয় যাহ। বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়। ভগবান অধে- | 
ক্ষজেয় প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জম্মিল, অতএব পুনর্ববার 
মৈভ্রেয়কে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করি- 
লেন ॥ ২৭ ॥ 

৫ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়ে ১৭ শ্রেকে তথ। ২৩ অধ্যায়ে 
১ শ্লেকে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে যথ। ॥ 

শনৈশ্চরের উত্তরদিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধান 
খাঁষগণ দৃশ্য হয়েন, তাহারা লোকসকলের শান্তিবিধান 

রি + 

৭ চা শঞস৯_ স++৯৯৯-৭ _  পপ. 



সত টপস পা 

চি রি 
| ভগবৎুসম্দর্ভঃ। ] ৃ ষট্পন্দর্ডঃ | টিন 

সী শাস্পপ পপ শা শা পাশ শা বি শী শী শিস শী শিশশ্টি  শিশশ্প্ীটা েসীশী শশী শপ শশী ীশ্পিত  শস্পীপীপ শাক 

যদধিষণোঃ পরমং পদমন্িবদন্তিচ | প্রপঞ্চান্তর্গনত্বেহপি 

তদ্বর্শামুক্তত্বং | বিক।রাবর্তি তর্থাহি স্থিতিমাছেতি 

ন্যামেন ॥ 

অতোহন্মিল্লোকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব গ্রলয়ে। 

জ্ৰেয়। | তস্য তু তদানীমন্তর্ধানমেব ॥ ২৮ ॥ 
এতদালন্ব্ৈব হিরণাকশিপুনে।ক্ং | 

কিমনোঃ কালনির্ং তৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিরিতি ॥ 
০ ২ আস ০ পি সা পপ 

করত ভগবান্ বিষুর পরম পদ অর্থাৎ ফ্রবলোককে বেন 
করিয়। পরিভ্রমণ করিতোছেন ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে রাঁজন্! খষিদিগের স্থান বর্ণন 

করিয়াছি, তাহ। হইতে ত্রয়োদশ যোজন'অন্তরে বিষ্ণ ঘেই 
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, পণ্ডিতগণ এ রূপ কহিয়! থাকেন ॥ 

গ্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়াও প্রাপঞ্চ হুইতে বিরহিত, ব্রক্ষা- 

সূত্রের ৪ অধ্যায়ের ৪ পারের ।২১ সুত্রে বিকারাবপ্তি 
অর্থাৎ যুক্ত কলের ব্যাপাররহিত স্থিতি কহিতেছেন এই 
ন্যায় বারা দৃঢ় করিতেছেন। অতএব ইহুলোকে জগতের 
বছিরংশেরই প্রণয় হয়, ইহা জানিতে হইবে । পরক্ত গ্রলয়- 

কালীন ভগবদ্ধামের অন্তর্ধান হইয়া থকে ॥ ২৮॥ 
এই বিষয় তাবলম্বন করিয়। ৭ স্বন্ধে ৩ অধ্যায়ে 

৯ শ্লে।কে হিরণ্যকশিপুর বাক্য যথা ॥ 
হিরণ্য কশিপু বলে, প্রুবাদিপদও কাল বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত 

2 
নি টি শা 

০০ 
পম 6 তু তু 
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অতোহদ্যাপি যে তথ! | বিদস্তি তেইপি তত্ত ল্যা ইতি 

ভাবঃ ॥২৯ ॥ পে 

অথ গ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্ৃস্ত জতরাঁমেব। তথ! নান! 
শ্রুতিপদোথাপনেন পাদ্সেত্রখণ্ডেইপি প্রকৃত্যন্তর্গত- 
বিভূতিবর্ণনাস্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞজিতং শ্রীশিবেন। 
এবং প্রকৃতরূপায়! বি৬তেরূপমুভ্তমং | 

ত্রিপাদ্ধিভূতিরূপন্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি। 
প্রধানপরমব্যোন্নোরন্তরে বিরজানদী | 

০ 

| হয়, সে পকল আম।র প্রয়োজন নাই আমি:সত্য লোকই 

| সাধন করিব ॥ 
অতএব অদ্যাবধি যাহার! এ রূপ বলে তাহারাও হিরণ্য 

কশিপুর তুল্য ॥ ২৯ ॥ 
অথ নানা শ্রর্তি পদের উণ্বাপনহেতু শ্রীমহাবৈকুণ্টেরও 

| এ প্রকার হইল ॥ 
পদ্মপুরাণের উতভ্ভরখণ্ডেও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতি 

বর্ণনের পর শ্রীীশিব এ মহ।বৈকুণ্টের তাদৃশত্ব প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যথা ॥ - 

হে পর্ধতনন্দিনি! এই প্রকার প্রাকৃত রূপ বত 

হইতে উত্তম রূপ যে ত্রিপাদ্ বিভূতি রূপ তাহা শ্রবণ কর। 
প্রকৃতি ও মহ।বৈকুণ এই ছুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা! নদী 

* শতকে. 
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বেদাঙ্গস্েদজনিততোষৈঃ প্রজাবিতা শুভা। 
তদ্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপান্তূতং সনাতনং 

অম্বতং শাশ্বতং নিত্যমনস্তং পরমং পদং | 

গুদ্ধসত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণ? পদং | 

অনেককো টিসুর্ধযাগরিতুল্যবচ্চপমব্যয়ং | 
সর্বববেদবয়ং শুভ্রং সর্ববপ্রলয়বর্জিতং | 

অসজ্বমমেজরং নিত্যং জাগ্রতস্বপ্রাদিবর্জিতং | 

হিরগ্নয়ং মোক্ষপদ: ব্রা নন্দন্থখাবহুং | 

সমানাধিক্যরহিতং আদ্যন্তরছিতং ুভং | 

অবস্থিত আছে, তাহা বেদাঙ্গরূপ 'ঘণ্মবারিদ্বার। প্রবাহিত 

হইতেছে ॥ 

এ বিরজ।র পারে ব্রিপাদবিভূতিশ।লী সনাতন, অস্ত 
শাশ্বত, নিত্য ও অনস্ত অর্থ পরিমাণরছিত পরব্যে।ম 

অর্থাৎ মহাবৈকুটনামে স্থান আছে ॥ 
যাহ। শুদ্ধ সত্বময়, অদিব্য ও অবিনাশি এবং ব্রদ্ষের 

আশ্রয় । অপর যে ধাম অনেক :কোটি সূর্ধ্য ও অগ্নির তুল্য 
তেজোময়, তথ! .সর্বববেদ স্বরূপ, শুভ্রবর্ণ ও সর্ব প্রকার 

| প্রলয়বর্জিত, সংখ্যা শুন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণভাবরহিত, 
সত্য, জঃগ্রৎ ন্বপ্লাদি অবস্থাত্রয় বর্জিত, স্বর্ণময়, গোক্ষ পদ, 
ব্রক্ষানন্দ স্থখ স্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই, 
যাহ। অ'দ্যস্তশূন্য, মঙ্গলম্বরূপ, তেজোঘ্বারা অতিশয় অন্তত, 

শী স্প্রে 
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| ৩৮২ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবতসন্দর্ভঃ। 
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তেজলা অদ্টুতং রম্যং নিত্যমানন্দমমাগরং। 
এবম।দিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। 

ন তন্ভাদয়তে সুর্ধ্যে ন শশাঙ্কে ন পাবকঃ। 

যদগত্ব। ন নিবর্তুন্তে তদ্ধাম পরমং পদ্ং ! 

তদ্িষ্ণোঃ পরমং ধাম শাখতং নিত্যমচ্যতং | ূ 

চর্মসার পাশ 

নহি বর্ণযিতৃং শক্যং কল্পাকে।টিশতৈরপি ॥ ৩০ ॥ 
হরে? পদ্দং বর্ণযিতুং ন শক্যং 

ময়! চ ধাত্রা চ যুনীন্দ্রবর্ষৈযঃ | 
যন্মিন পদে অচ্যুত ঈশ্বরোহজঃ 

রমণীয় ও নিত্য আনন্দ সমুদ্রে ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহ।ই বিষুণর 
পরম পদ ॥ 

অপর সূর্ধ্য, চন্দ্র, অগ্রি ইহারা যেলোঁক প্রকাশ করিতে 
পারেন না এবং ষে স্থানে গেলে আর পুনরাবৃন্তি হয় ন 

স্পেশাল শপ রস স্পা পাপা শসপীপ? স্পা পপি শি শট শ্পীত পি সপিপাগিশীসিডি 

তাহাই হরিরপরম ধাম ॥ 
পরন্ত এ পরব্যোম শাশ্বত, নিত্য ও অবিনাশী দাহ! 

শতকোটি কল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩০ ॥ 

হে পার্বধতি ! যে স্থানে হরি অবস্থিত আছেন, তাহ! 

বর্ণন করিতে মুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম! ও আমি সমর্থ নহি, এবং 
সেই হরিও জানেন কি ন! তাহ! জানি না ॥ 

যে ধামের বিনাশ নাই, যাহা বেদে গোপনীয় এবং 
য।হ।তে বিশ্বের আধকারী দেবগণ অবস্থিত, বিষুরও ত।হাকে 

ঠা 
ঙ্ 

ম্স্টর * পো শপ পপ জপ সপ প্র আপ শশী পা শি শি ৮৩ রর 
রর রর রর 
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সো! অঙ্গ বেদ ষদিবানবেদ॥ 

যদক্ষরং বেদগুহাং যন্যিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ। 

যন্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। যউ তছিছুস্ত-ইমে 
সম।সতে, তছ্িষ্জোঃ পরমং পদং সদ! পশ্যন্তি সুরয়ঃ | 
অক্ষরং শশ্বতং নিত্যং দিবীব চক্ষুরাততং। 
আ. প্রবেষ্ট,মশক্যং তদ্বক্গরুদ্র(দিদৈবতৈঃ। 
জ্কানেন শীস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গ বৈঃ । 
সর্রোপনিষদামর্থং দৃষ্টু। বক্ষ্যামি স্াব্রতে । 
বিষ্ঞোঃ পদে পরমে তু মধ্ব-উত্নং শুভ।হবয়ঃ। 

জানেন ন1, বেদ কি করিবে ॥ ৃ 

হারা তাহ! জানেন,তাহ।র! সেই স্থানে বাদ করিতে-: 
ছেন, সেই বিষুর পরম পদকে জ্ছানিগণ সর্বদা দেখিতে-। 

ছেন। তাহ। অবিনাশী, শ।শ্বত, নিত আকাশে বিস্তুত চুর 
ন্যায় ॥ | 

ব্রহ্ম রুদ্রোদি দেবরৃন্দ যাহাতে সম্যরু প্রবেশ করিতে শক্ত] 
হয়েন না, প্রধান প্রধান যোগিগণ শা্ত্রমার্গ জ্ঞানদ্বার! 
তাহাকে দেখিতেছেন ॥ 

ব্রহ্মা, দেবগণ মহর্ধিসকল ও আমি (পিব) তাহাকে 
জানি না, হে স্ুব্রতে। সমস্ত উপনিষদের অর্থ দৃষ্টি করিয়া! 
আমি বলিতেছি ॥ 

_বিষুর সেই মধুর পরম পদে মঙ্গলনামক আনন্দ বিরাজ্র 

(৭০) 
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যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে স্বহ্থখংগ্রজাঃ। 

অন্রাহ তত পরং ধাম গীয়মানস্য শাঙ্গিণঃ | 

তদ্ভাতি পরমং ধাম গোভির্গে য়ৈই শুভাহ্বয়ৈঃ ॥ ৩১ | 
আদিত্যবর্ণণ তমলঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমং | 

অথাতো ব্রহ্মণে! লোকঃ শুদ্ধঃ সহ সনাতনঃ | 

স।মান্যাবিযুতে! দুরে অস্তেহল্মিন্ শাশ্বতে পদে । 
তস্থতু জাঁগরূকেহস্মিন্ যুবানে প্রীলনাতনো । 
বতঃ ব্বসারো যুবতী ভূ-লীলে বিষুবল্লতে | 
অত্র পূর্ব্বে যেচ সাধ্যা বিশে, দেবাঃ সনাতনাঃ । 

তে হু নাকং মহিমানঃ শচন্তঃ শুভদর্শনা2 | 

| মান, যে স্থানে স্বীয় সখ প্রজাবিশিষ্ট বহুল শৃঙ্গধারি গে! 
সকল অবন্থত আছে। গীয়মান শার্দি ভগবানের সেই ধাম 
এস্থলে কহিজেছেন, স্বখনামক গানের বিষয়ীসভূত গে। 
সকল দ্বারা দেই পরম ধাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ 

দেই ধাম সূর্ধ্যবর্ণ, প্রকৃতির পর, জ্যোতিঃস্বূপ এবং 

অবিনাশী। অতএব এই ব্রহ্মলোক শুদ্ধ ও ভগবানের সহিত 

বর্তমান। ইহ1 অনামান্য, সর্বাতিরিক্ত, কল্পান্তেও . নিত্য 

বর্তমান এবং জাগ্র ম্বরূপ, ইহাতে সেই সনাতন জ্ীতগবান্ 
শক্তির সহিত অবস্থিত আঁছেন, উভয়েই যৌবনবিশিষ্ট ॥ 

যে হেতু বিষুঃপ্রিয়া যুবতি ভু ও লীলাশক্তি দুইটা ভগিনী । 
| এস্থলে পূর্বে ষে সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব সকল বাপ 



ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ডঃ। ৩৮৫ 1 

তৎপদং জ্ঞানিনে! বিপ্র1। জাগুবাংলঃ সমিদ্ধীতে ॥ ৩২ ॥ 

তদ্বিষে|: পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিবীয়তে। 
তন্মিন্ বন্ধবিনিমু'ক্তাঃ প্রাপ্যস্তে স্বহ্থথং পদং | 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তম্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ ॥ 

মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমন্থতং বিষুমন্দিরং | 

অক্ষরং পরমং ধ।ম বৈকুণ্টং শাশ্বতং পরং | 
নিত্যঞ্চ পরমব্যেম সর্বেবাতকুষ্টং দনাতনং | 

পর্ধ্যায়বাচকান্যস্য পরং ধান্নেহচ্যুতল্য ছি। 

ত্য ত্রিপাদ্ধিভূতেস্ত রূপং বক্ষ্য।মি বিস্তরাদিত্য।দি | 
এতদ্রোতিকশ্রতয়ে। বৈদ্িকেম্ব প্রায়ঃ প্রসিদ্ধ! ইতি 

শপ পাশা ও পান 5 এত পপ পি এ, জলসা শপ শি ৮ ০ এপস পেশ পপ পাশা পপ ০৯ কাশি পাত শাক স্পিসী ৯ 

করিতেছেন, তাহার! মহিমাযুক্ত, প্রদীপ্ত, শুভদর্শন, জাগ্রৎ, 

জ্ঞানী এবং বিপ্র অতএব নেই স্বর্গ পদকে সম্যক্রূপে প্রকাশ 

করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ 

বিষুর সেই পরম ধাম মোক্ষধাঁম. বলিয়া অভিহিত হয়। 
ধাহারা সংমারবন্ধন হইতে যুক্ত হইয়াছেন, তাহারা সেই. 
নিজহৃখমগ স্থানকে প্রাপ্ত হয়েন। শীহাকে প্রাপ্ত হইলে পুন-. 
রাবৃত্তি হয় না, এই কারণে তাহ। মোক্ষ বলিয়। অভিহিত ॥ 

. (মোক্ষ, পরং গ্রদ, লিঙ্গ, অম্বত, বিষ্ণমন্দির, অক্ষয়, পরম 

ধাম, বৈকু্, শাশ্বত, পর, নিতা, পরমব্যোম, সর্বেরবাৎ কৃষ্ট, 
এবং না তন| এই সকল শব্দ অচ্যুত ভগবানের পরমধা-. 
মের পর্যযায়ব।চক, পরন্ত সেই ভ্রিপাদ্ বিভূতির রূপ বিস্তার 
করিয়। কহিব। এই রূপ শ্র্তি সরল বোদক (পুরাণ) 

হট. _ 

পাশ বিণ বস আপা পপর রর 



০ 
৩৮৬ ষটপন্দর্ভঃ | - | ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

| অর তা পপ পপ পপ সস শসা সপ পাপ 

নোদহিয়ন্তে ॥ ৩৩ ॥ 

স্রীণারদপঞ্চরাত্রে চ্রীব্রহ্মনারদসম্বদে'জি তন্তে স্তোত্রে ॥ 
লোকং বৈকুঞনামানং দিব্যযন্ডগুণসংযুতং | 
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥ 
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তম্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। 
সভাপ্রানাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং | 
বাপীকুপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষ্ৈঃ হ্বমগ্ডিতং | 
অপ্রাকৃতং স্রৈর্ববন্দ/মধুতার্কনমপ্রভমিতি ॥ 
ব্রন্মাগুপুরাণে ॥ 

উল রর ০... এ _. পা. ৯ ১ »_ ম্প প ািস্ীস্পিটি ১ শিশ্ন 7 স্পেস শীল তত সপ শি শ্টি পানা িপসিসীপী শপ আপা সস শপ আপ পাপা 

সকলে প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু উদাহরণ দেওয়া হুইল 

না ॥৩৩। 

প্রীন/রদপঞ্চরাত্রে ও শ্ব্রহ্মনারদসন্বাদে 
জিতস্তে ক্তোত্রে ॥ 

|. বৈকুষ্ঠনামক লোক অলৌকিক ষড়গুণ সংযুক্ত, অকৈ- 
| তব সকলের অপ্রাপ্য, সত্ব রজঃ তম এই গুগত্রয় বর্জিত, তৎ- 

স্বরূপ পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধ সকলে পরিব্যাণ্ত, সভ1 ও 
| অট্টালিক! সংযুক্ত বন ও উপবন দ্বার! শোভিত, বাপী, কুপ, 
| তড়াগ ও বৃক্ষষণ্ডে হশোভিত, অপ্র1কৃত, |দেববন্দ্য ও অযুত 
| সুর্ধ্যতুল্য প্রভাদম্পন্ন ॥ 

ব্রহ্ম ।গুগুরাণে ॥ 



নিস ঠিচাররিটসনি নিসা 

ভগবহসন্দর্ভঃ | ] ষটপন্দর্ভ; | ৪৮৭ 

পপ _.___ সপ পপি শী পিন শাদা সপ পিসী সস পস্পীশ তলা শিপ শশা ৮ শশী শা 

তমনন্তগুণাবামং মহত্তেজে! দ্ররাসদং | 

আপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীব্দ্িয়মিতি ॥ 

ইতিহাসসমুচ্ছষে মুদ্গলোপাখ্যানে ॥ 

: 
] 

ৃ 
| 

ূ 
র 

ব্রহ্মণঃ সদন|দুর্ধং তদ্দি্পঠোঃ পরমং পদং | 
শুদ্ধং সনাতনং জ্যে।তিঃ পরং ব্রন্মেতি যদ্ধিদুঃ ॥ 

নির্মম! নিরহঙ্ক।রা নিদ্বন্্। যে জিতেন্দ্রিয়াঃ | 
ধ্যানযোগপর।শ্চৈৰ তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ 

যেহর্চয়ন্তি হরিং বিষ,ং কৃষ্ণং লিষুণং সনাতনং | 
নার।য়ণমজং দ্েবং বং বিষকৃদেনং চতুভূজং। 

পপ +ত পপ সপা পপ শাক পাপী পপ সপ আপ পপশল জপ সিসি ক্স পি শি এপ পাপা আরও আত এ পপ প্সপ 

দেই বৈকৃলোক অ অনন্ত গুণের আবালম্থল, স্বমহত তেজঃ, 
শলী, ছুল্স্র প্য, অপ্রত্যক্ষ, নিরুপম, পরমানন্দরূপ ও অভী- | 

ক্রয় ॥ 

ইতিহ(লসমুচ্চয়ে মুদগলোপাখ্যানে যথা ॥ 

ব্রক্মলোকের উদ্ধে সেই বিষ্ণুর পরম পদ অবস্থিত।. 
পণ্ডিতের! যাহাক্ষে শুদ্ধ, সনাতন, জ্র্যোতির্দদয় ও পরম ব্রজ্গ 
বলিয়। জ।নেন। | 

হার! মমত। শুন্য, অহঙ্কার রহিত, সুখ দুঃখ বজ্জতি, 

৷ জিতেক্দরিয় এবং ধ্যানযোগপরায়ণ, পেই সকল সাধু & স্থানে 
গমন করেন ॥ | | 

ধাহ।র। হরি, জিফুঃ, সনাতন, নার[য়ণ, অজ, দেব, বিশ্ব 
সেন, চতুভূজ, দিব্য পুরম্ষ অচ্যুত ভগবানকে অচ্চন স্মরণ 



৭ আসব সমস আসা 

. 

৩৮৮ ষট্লন্দর্ডঃ | | ভগবগুসন্দর্ভঃ | 

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতং চস্মরস্তি যে। 

লভন্তে তেহচ্যুতস্থানং শ্রচতিরেষ! সনাতনীতি ॥ 
' স্কান্দে শ্রীমনকুমারমার্কণেয়সম্ঘ।দে ॥ 

যে! বিষুটভক্তে| বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্র(দিচিহ্িতঃ | 
ম.যাতি বিষ্ণ,লাকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জিতমিতি ॥ ৩৪ ॥ 
অত্র পরধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে ত্বরূটেন 

যর্দি কশ্চিং কথঞ্চিত স্বরূপমেব ব।চয়তি তর্যন্যত্র তৎ- 

প্রসঙ্গে, তেহভিগচ্ছস্তি মতহ্ছানং যদ্বন্গ পরমং বিছুরি- 
ত্যাদদো সাক্গাদেব স্থ(নবচকেন শব্দনিগদেন তন্মি- 
রসনীয়ং ॥ | 

এস সপ পা সপ 

সর এস রস সস. পেস ৮ ৮ ৮ ৮ পে +--৮সত পপ নসলসপাপিপাশ ও 

| ও ধান করেন তাহার অচ্যুত স্থান বৈকুঠ প্রাপ্ত হয়েন। 
| এই সনাতনী শ্রুতি রহিয়াছে ॥ 

স্ন্দপুরাঁণে সনগুকুমার ও মার্কগেয় সম্বাদে ॥ 
ছে বিপ্রেন্দ্র! যে বিষুভক্ত শঙ্খ, চক্র বিভভূষিত তিনি 

দাহপ্রলয়বর্জিত বিষুগজলোক প্রাণ্ড হয়েন 1 ৩৪ ॥ 
এ স্থলে স্বীয় রূপে আরূঢ় হ্থানবাচক পদ ও ধাম।দি শব 

দ্বারা যদ্দি কেহ কখন স্বরূপব্রহ্মকে বলয় তাহা! অন্য স্থানে ৰ 
জানিতে হইবে, কেন না এ প্রলঙ্গে বলিয়াছেন, তাহার! 

| আমার স্থানে গমন করেন, পশ্ডিতগণ ফাঁহাকে পরমব্রক্গ 
1 বলিয়! জানেন। ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ স্থানবাচক শব্দ 
'কখন দ্বার! পূর্ববকথিত স্বরূপকে নিরাপ করিতে হুইবে ॥ 

পপ 

রী 



চঃ | এ 
ভগবত সন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৩৮৯ 

যদি তত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিদৈন্যেন পূর্ববদর্শি- 
তেতিহা লসমুচ্চযস্য পরং ব্রহ্গেতি যদ্বিহুরিতি বিশেষণ- 
বিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাসীকরোতি তর্হি স্বমতে তত্র 

তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্তব্যঃ | ততশ্চ পদধাম- 

স্থানলোকরূপাণং তেষাং শব্দানাং এক এব বস্তনি 

প্রয়োগাৎ পরস্পরমন্যার্থং দৃরীকুর্বস্তস্তে কং বা ন 

বোধযন্তি স্বমর্থং | যথ| ভগবান্ হরিবিফুরয়মিতি ॥ ৩৫ ॥ 
অথ হস্ত তত্ত্রাপি চে স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে 

তর্হিস্কটমেব বৈষ্ণবপ।দ্মাদিবচনৈরিপিক্ষো হ্রেপ- 

যদিচ গে স্থানেও চকারদির অধ্যাহার না থাকায় পূর্ব 
দর্শিত ইতিহাস সমুচ্চয়ের “পরং ত্রন্ষেতি যদ্বিছুঃ” এই বিশে 

ষণ বিরুদ্ধ বাক্যভেদই অঙ্গীকার করেন। তাহ! হইলেন্থীয় 

মতে সেই সেই স্থানে কথিত লোকশব্কে সহায় করা 
কর্তৃব্য , যে হেতু পদ, ধা, স্থান, ও লোক রূপ সেই শব 
সকলের একমাত্র বস্তুতে প্রয়োগ।ধীন ত'হার! অন্যার্থকে 

দুরীভূত করিয়! স্বীয় অর্থ কোন লোককে ন| বোধ করাইত্ে- 
_ছেন,| যখ! ভগবান্ হরি ইনিই বিষু্র ॥ ৩৫ ॥ 

ইহু।র পর হায়! তাহাতেও যপ্দি বিপক্ষ স্বরূপমাত্রের 

বাচকতাঁকে ভিক্ষা করে, তাহা হইলে, ম্পষ$ই বিকুপুরাণ 

ও পদ্মপুরাগাদির বচনসমূহ দ্বার বিপক্ষ লঙ্জিত ছইবে। 



সপ ০ পরি রর জর, ৮ সত এ এস আস -এ 

8. 0 ষ্ী 
৩৯৯ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবশুসন্দর্ভঃ। 

পীষুঃ | কর্াদ্যপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকব্যাক্যানি তৃ 
বিশেষতো। বেত্রপাণিরূপাণি সম্ত্যেবেতি বক্তব্যং | 

তল্মাৎ । ও নমন্তেহস্ত্র। ইত্যাদি গদ্যমপি সাধ্বেব 

ব্যাখ্যাতং ॥ ৬ ॥ ৯ ॥ দেবাঃ শ্রীহুরিং ॥৩৬ ॥ 
তদেতচ্ছীবৈকুণটন্য স্বরূপং নিরূপিতং ।|তচ্চ যথ। শ্রীভ- 
সাঁনেব চিৎ পুর্ণ তেন ক্কচিদংশত্বেন চ রর্ততে তথৈবেতি 

বহুবস্তস্যাপি ভেদ।ঃ পান্মোত্তরখগ্ডাদে দ্রষ্টব্যাঃ। যেষু 
স্রীমৎস্যদেব।দীনামপি পদানি বক্ষ্যন্তে | তদেব সূচয়তি ॥ 

পরস্ত কর্মমাদিবার অপ্রাপ্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যসকল বেত্র- 

| হস্ত রহিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে । অতএব ৬ ক্কন্ষের ৯ 

অধ্যায়ের “নখস্তেহস্ত”৮ এই ৩০ সম্যক গদ্য স্থন্দররূপে 
| বাখ্য! কর! হইল ॥ ৩৬ ॥ 
| এই যেশ্রীবৈকুণ্ঠের স্বরূপ নিরূপণ করা গেল, ঘেমন 
| ভগবান্.ক্ষেন স্থানে পুর্ণত্বরূপে এবং [কান স্থানে অংশত্ব 
| রূপে অবস্থিত আছেন, তদ্রপ এ বৈকুষ্ঠেরও বহু প্রকার 
| তেদ হইয়। থাকে, এই বিষয়ের বচনসকল পদ্মপুরাণের 

উত্তরখণ্ডা দিতে দর্শন করা কর্তব্য | ম 

যেসকল স্থানে মংন্যদেব প্রভৃতির ধাম সকল বলা- 

ঘাইবে, তাহারই সুচন! করিতেছেন ॥ 
ূ ৩ ক্কন্ধের ১৯৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥ 

্ জা 
পপ পি থা পিস ০ম জপ ৮ শপ 



ভগবত্সন্দভঃ 1 ] যট্নগার্ভঃ। ৩৯১ 

পেশী শী শী টা শশী শপো্পপাজস্পি- পাশা পতন সা 

এবং হিরণ্যাক্ষমপহবিক্রমং 
স সদয়িত্ব। হরিরাদিশূকরঃ | 

জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং 

সমীড়িতঃ পুফরবিষ্টরাদিদ্ছিঃ ॥ ৭৬ ॥ 
সাদয়িত্বা হত্বয। পবিভ্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবয়াহ বৌধায়নঃ | 
এবং যঃ কুরুতে বিদ্ধান্ বর্ষে বর্ষেন সংশয়৪। 

সযাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরীতি ॥ 
বিরনিন ৪ তদ্বচ্ছঘতে যখ| | 

০ শেপ পপ পপ পপ পপ পাপ পপ 

স্পা? তিশিশীপীপিশ ৯ পিপল ৮ শাশিশাশীশ শি শী শিস পিসী পাস পা 

মুনিবর চে এতা বদ তান্ত রঃ করিয়া বিছুরকে 

সন্বেধনপূর্বক কহিলেন এই প্রকারে অসহ্য বিক্রম হির- 
প্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্গাদিকর্তৃক সংস্তত 
হুইয়। ভগবান্ আদিশুকর নিত্য স্থুখধাম স্বীয় নির্মল ধামে 
গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ | 

“নাদগ্নিত্|” অর্থাৎ বধ করিগ়া। পবিভ্রারোপপ্রসঙ্গেও 

এই প্রকার বৌধায়ন বলিয়াছেন ॥ 

যে বিদ্বান্ পুরুষ বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিভ্রারোপণ 
করেন, তিনি যে স্থানে নৃসিংহদেব বান করেন মেই পরম 
স্থান প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ 

ব।য়ুপুরাণে শিবপুরও এ প্রকার শুনিতে 
পাওয়। যায় যথ! ॥ 

(৭১, 



৩৯২ যট্সঙর্ভঃ | [ ভগবগসন্দর্ডঃ | 

অত্ডোঘপ্য' সমন্তাত্ত, স্িবিক্টো ঘনোদধিঃ। 
সমস্তাদবনতোয়েন ধার্ধ্যমাণঃ স তিষ্ঠতি। 
বাহাতে। ঘনতোয়স্য তির্ধ্যগৃদ্ধঞ্চ মণ্ডলং | 
ধার্ধ্যম!ণং সমন্তাত্ত তিষ্ঠতে ঘনতেজস!। 
অয়োগুড়নিভে। বহিঃ সমস্ত।ম্মগুলাকৃতিঃ | 

সমস্ত।দ্ঘনবাতেন ধার্যযমাণঃ স তিষ্ঠতি। 
ঘনবাতস্তথা ক।শং ভূতাদিশ্চ তথ মহান্। 

মহান্ ব্যাপ্তে। হুনন্তেন অব্যক্তেনতু ধাধ্যতে । 

অনস্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তু । 

তম এব নিরালোকমমধ্যাদমদেশিকং | 
তি ০ সাপ শা পাপী সপ ০ আপি শপ লা পেপসি সপ সপ পপ শা সপ 

ঘন (নিবিড়) সমুদ্র অর্থাৎ কারণার্ণব ব্রহ্ম!গড সমুহের 
চতুর্দিকে সম্িবিষউ হইয়া নিবিড় জলদারা সর্বতোভাবে 
| ধুত আছে। 'আনস্তর নিবিড় জলের বহির্ভাগে বক্র উদ্ধমগ্ডল 

চতুষ্পার্শে নিবিড় তেজোদ্বার| ধৃত রহিয়াছে, তাহার পর 
লোহপিগ্ডের তুল্য চতুপ্পাদে মণগ্ডলাকার অগ্নি নিবিড় বায়ু 
দ্ব।রা সর্বতো ভাবে ধার্যামাণ হইয়। অবস্থিত আছে। তদনস্তর 

| আকাশ নিবিড় বায়ুকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছে, তথ! 
আকাশকে আদি ভূত অর্থাৎ অহঙ্কার এবং অহঙ্কারকে  মহু- 
তত্ব 'ও মহত্ত্ব অনন্ত দ্বার! ব্যাপক হইয়াছে এবং অব্যক্ত 
তমঃ কর্তৃক ধূত হুইয়। রহিষাছে ॥ | 

| যাহ! অনন্ত তাছ। অপরিব্যক্ত অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ 
কর! যায় না এবং অনাদি নিধন অর্থাৎ তাহার আদি অন্ত 



আম 
সর পপ সি ৯০১০০০০০০০০ 

ভগবগুসন্দর্ভঃ1 ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩৯৩ 

তমলোহস্তেচ বিখ্যাতমাকা শান্তে চ ভাস্বরং | 
মর্য্যাদায়।মতন্তস্য শিবস্যায়তনং মহুণ্। 

ব্রিদশ।নামগম্যস্ত স্থানং দিব্যমিতি শ্র্তিরিত্যাদি ॥ 

৩ ॥ ১৯ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ূ 
এবঞ্চ যথা ভ্রীভগবদপুরাবি9বতি লোকে তখৈব ক্কচিৎ 
কপ্যচিত্তৎপদপ্যাবির্ভাবঃ শ্ায়তে ॥ 
পত্ী বিকুণ্! শুভ্রদ্য বৈকুষ্েঃ স্থরপত্তমৈঃ | 
তয়োঃ স্বকলয়! জাঙ্গে বৈকুণ্ে। ভগবান্ স্বয়ং । 
বৈকু্ঃ কল্িতো যেন লোকে! লে।কনমস্কৃতঃ । 

শশী 

। নাই । আর তমঃ শব্দের অর্থ আলোক শুনা) অমর্যাদা শব্দের 
অর্থ অর্দেশিক অর্থাৎ পখিকশুন্য। তমের অস্তে ও আকা- 

শের অস্তে সীমার মধ্যে বিখ্যাত তেজোময় সেই শিবের 

স্বমহ আয়তন আছে, উহ দ্লেবতাসকলের অগম্য এবং 

অলৌকিক স্থান, ইত্যাদি শ্রুতি আছে ॥ ৩৮ ॥ 
এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রের আধির্ভাব 

হইয়। থাকে সেই প্রকারই কোন স্থানে কে।ন ধামের আবি- 
ভব শুন। যায় ॥ 

৮ ক্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লে!কে যথ! & | 
শুভ্রের বিকুণ। নামে যে পত্বী ছিলেন তাহার গর্ভে 

শুভ্রের রসে ভগব!ন্ বৈকুষ্টবাসি দেবগণলহিত স্বীয় অংশে | 
জন্মগ্রহণ করেন। এঁ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয় 
প্রিয় করিতে বাসন! করিয়া লোকনমস্কৃত বৈকুষলোক নির্মাণ । 



ষ্্ট রর 
৩৯৪ ষট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

্ 

পপ নি বস পপর এ সাত ৬ পপি 

রময়! প্রার্থ/মানেন দেব্যা তত্প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭৭ ॥ 
যথ! ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব 
বৈকুগ্ঠদ্যাপি কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্র।কুতবৎ কৃত্রি- 

মত্বং। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যঙিপ্র।য়েণ ততসাম্যেনহ 
জজ্ঞে ইতি । প্রীবিকুগ্াস্থত স্যৈবেদং বৈকুণ্ঠং। মূলবৈকুণন্ত 
ৃক্েঃপ্রাক্ শরীব্রহ্ষণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধমেব ॥ স 
তম্নিকেতং পরিস্যত্য শুন্যমপশ্যমানঃ কুপিতে! নানা- 

দেতুযু | ক্তংতৎ স্থ।নস্ত ব্বর্গাদিগতমেব জ্জেয়ং ॥ ৮ ॥ ৫॥ 
শপ পপ পাপা তপপষাাসপাপপাাো শসা শািশীস্ী স 

করেন ॥ ৭৭ ॥ 
পণ্ডিতগণ যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রকে জন্ম ঝলি- 

ঘছেন, সেই রূপ বৈকুণ্টেরও কল্পনা আবিতাবমাত্র । প্রাকৃ- 

তের ন্যায় কৃত্রিম নহে, হেতু এ উভয়ই শিত্য। এই অভি- 
প্রায়ে ভগবংসাম্ত্ব রূপে কহিতেছেন পজ্রজ্ত ইতি” অর্থাৎ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিকুঞ্।ম্থতেরই এই, এই অর্থে 
বৈকু। 

কিন্ত মূল বৈকুণঠ পৃথক্, তাহ। স্থষ্টির পূর্বেই ব্রহ্মা দর্শন 
করিয়াছিলেন, এই বিষয় দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯।১০ 
শ্নেকে প্রসিদ্ধ আছে । তথা ৮ ক্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে 
বামনদেব বলিয়াছেন, অহে বলিরাজ ! তংপরে হিরণ্যকশিপু 
বিষুঃকে দেখিতে ন। পাইয়। তাহার শুন্য নিকেতন পরিক্রমণ 
পূর্ববক ৫ক।(পভরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রেকে 
হিরণ্যকশিপু যে বৈকুণ্ঠ দেখিয়।ছিল তাহ। স্বর্গাদিগত 

টি রি টা স্পিন ৮ শু সস 

তাস পস্লসভজজ স্ ৮ পা শি শিক প্টীস্পী শশিশীাশিশিিটি তি স্পা ২ পশস্পাপী ব্পাপীপপস্পাশপীশী পিসী পপি পক ৯, মা শি 



তগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষটদন্দর্ভঃ | ৬৯৫ 

শ্ীশুকঃ ॥ ৩৮ ॥ ৬. 

তদেবং ভ্রীবৈকুণ্টদ্য শ্বরূপভূতত্বে দিদ্ধে " তদঙ্গভৃতাঁনাং | 
শ্রীপার্ষদ।নাং তাদৃশত্বং স্বতব।ং দিদ্ধমেবঃ যুক্তপ্ৈনং তৎ- | 

সেবক।নাং | নাদেবে।দেবমর্চয়েদিতি তগুসদৃশতাভাবন।- 

মন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ সাক্ষাত 

সাক্ষ।দেব তহসদৃশত্বমিতি । তদেবং নিত্যপাধদান।ং 

কৈযৃত্যমেব।পঠিতং । অতএবাহু। 
পপ পাপ পা ০ স্পা সী পপ পপ পাপা 

জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥ | 
এই প্রকারে শ্রীবৈকৃখের ভগবৎ স্বরূপভূত্তত্ব সিদ্ধ হও- 

য।তে এ বৈকুণ্ঠের পার্ধদনকলের তাদৃশত্ব স্থৃতরাঁং সিদ্ধ 
হইল ॥ 

এই প্রকারে ভগবদেবক সকলের ভগবৎ স্বরূপত্বই 
উপযুক্ত, শাস্ত্রে বলিয়াছেন অদেব হইয়া অর্থাৎ দেবতাতুল্য | 
ন। হইয়! দেবতার অচ্চনা করিবে না) এই রচনদ্বারা দেব- 
তুল্য না হুইয়! উদ্দেশে পুজ1 করিতে যখন অধিকার হয় ন1, 
তখন সাক্ষাৎ সেবায় পাক্ষাৎ অর্থাৎ ভগবশুলদূশ না হইলে 
কি প্রকারে সেবায় অধিকার হইবে, স্থতরাং ভগবস্তত্তদিগের 
তগবৎস্বরূপত্ব [যুক্তিসঙ্গত'। সেই হেতু এই প্রকারে নিত্য 
পার্ধদ সকলের প্রতি কৈমুতিক ন্যায় আপতিত হুইল । অত- 
এব কছিতেছেন ॥ 

৭ স্কঙ্ধের ১ অধ্যায়ে ৩৩ শে্লোকে যথ। ॥ 
2 % 

শি টিটি 
শে 

৬ 4: 0 8851-88 ১5129 2 ১ 6 সি * 

চপ ক হে 

টা শা পপ শসা শস্পস্ীশ্ীীশি। 



১৫ 
৩৯৬ বট্ললর্তঃ। [ ভগবগসন্দর্ভঃ। 

এপ শট পক পপ স্প__ _ _ল প পাপ এ লস লা পপ সত ১৯৮ টি সপ্ত পাপী 

দেহেক্ছ্িয়স্বহীনানাং বৈকুষ্ঠপুরবাদিনামিতি ॥ ৭৮ ॥ 

জন্ম হেতুভূতৈঃ প্রাক তৈর্দেহেক্দ্রিয়াহৃতিহীননাং শুদ্বসত্ব- 
ময়দেহানামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ১ ॥ 

বুধিঠিরঃ ভ্ীনারদং ॥ ৩৯ ॥ 
তথ ॥ 

আত্মতুল্যৈঃ যোড়শভির্বিন! শ্রীবৎসকোৌস্তভৌ। । 
পর্ধযপা(নতমুমিদ্রশরদ ্তুরুহেক্ষণং ॥ ৭৯ ॥ 

যোড়শভিঃ শ্রীস্বনন্দ।দিভি? ॥ ৬ ॥ ৯ ॥ 

শ্ীশুকঃ ॥ ৪০ ॥ 
স্পা শ কল প৯ পাপ ৮ পাপী শত * পপি? পল পা আপ স্পা সিপীপপপ ৭ পপ পপ আশ পপ পপ পা পপ পপ পপ পপ আশা পশি শলি শা 

রাজ যুধিঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন দ্রেবর্ধে! প্রাকৃত 
দেহ, উন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিতক্তগণ বৈকুণ্- 
পুরবাপী, তাহাদের "দেহ শুদ্ধদত্বময়, তাহাদের ইক্ড্রিয়ও 

নাই, প্রাণও নাই ॥ ৭৮ | 

ভগবসেবকদিগের জন্মের কারশযে প্রাকৃত দেহ, 

ইন্জরিয় ও প্রাণ তদ্রহিত অর্থাৎ শুদ্ধলত্বময় দেহ ॥ ৩৯ ॥ | 
তথ! ৬ ক্কঙ্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লেকে যথা ॥ 

শুকদেব কহিলেন রাজন! তখন শ্রীবংস ও কৌন্তভ| 
ব্যতীত তীহ।র আত্মতুল্য স্থনন্দনার্দি শোলটী পার্ধদ চতু-. 
দিকে দগ্য়ামান থাকিয়! সেবা! করিতেছিলেন । আর তাহার |. 
নয়নদ্য় প্রফুল্ল শারদপদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৭৯। 

হুনন্দনাদি শোলটী পার্ধদ ॥ ৪০ ॥ 



০ 
তগবতসন্দর্ডঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৩৯৭ 

অতএব কালাতীতান্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরু- 
যার্থপামীপ্যাশ্চেত্যাহ ॥ 

তল্মা দমুস্তনুভূৃতামহমাশিযোহজ্ঞ 

আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈক্দ্রিমমা বিরিষঞ্চাৎ। 
নেচ্ছামি তে বিপুলিতানুরুবিক্র মেণ 

কালাত্মনোপনয় মাং নিজভ্ত্যপার্্বং ॥ ৮০ ॥ 

স্প্টং ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ প্রহলাদঃ শ্রীনৃসিংহং ॥ ৪১ | 
তথাচ পান্বোতরখণ্ডে ॥ 

মর 
পা পর পা পপ পপ ই পা পপ. * পর 

অতএব ভগবৎুপার্ষদসকল কাল হইতে বিনিন্মুক্ত। 
পরম তক্তদিগেরও পরমপুরুযার্ধের সামীপ্য কহিতেছেন। 

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লেকে যথা ॥ 
প্রহলাদ কহিলেন হে ভগবন্ ! এই কারণে শনীরিদিগের 

এ সকল ভোগের পরিণামে যাহ! হয় আমি তাহ বিলক্ষণ 
জানি, এই নিমিত্ত আয়ুঃ অথব। জা কিম্বা বিভব অথব! 

ব্রহ্মার ভোগ পর্ধস্ত ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্! করি 
না, অণিমাদি পিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ, ম্প$উ 
দেখিতেছি মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্তৃক এ 
সকল ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তগবন্! অবশেষে আমি এই 
মাত্র প্রার্থনা করি, আপনকার ভৃত্যবর্গলমীপে আমাকে নীত 
করুন ॥ ৮০ ॥ ইহার অর্থম্পষ্ট ॥ ৪১॥ 

উক্তরূপ পদ্মপুরাণের উত্তরথণ্ডেও'যঘ1 ॥ 

1 হি 
লি হত ০৬ ০ ১১১০ 

৮ 

১১ ্ঃ টি 52 

আতকে চে 



চুরি 0007 চ 
৩৯৮ যট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবওসন্দর্ভঃ| 

ভিপাবিকুষ্েলে। কাস্ত অসংখ্য পরিকীর্তিতা | 
শুদ্ধনত্বয়মাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দহখাহবয়াঃ | 

সব্রে নিত্য! নির্বিবিকার। হেয়রাগবিবর্জি তাং । 

সর্ব ছিরগ্রগাঃ শুদ্ধাঃ কো টিসুর্ধ্যসমপ্রভ।ঃ | 
সর্দ্বেবেদময়। দিব্যাঃ কামক্রোধাদি বর্জিতাঃ। 

নারায়ণপদাস্তোজভক্ত্যৈকরসসেবিনঃ | 
নিরস্তরৎ সামগানপরিপুর্ণস্থখং শ্রিতাঃ। 

সর্ববে পঞ্চোপনিষদন্বরূপ! বেদবঙ্চপস ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥ 

অত্র ভ্রিপাদ্বিভৃতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকো হভি- 

ধীয়তে । পাঁদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি । 
যথেক্তং তত্রৈব ॥ 

পাশ তি পাপা শাাসপ্সল শপ স্পা পাপ পপ পিসি সস 

_ বুউপাদ্ধিভূতির লোক সকল, , সংখ্যা তীত, শুদ্ধসন্থময়, 

ব্রহ্মা নন্দ স্থখন্বরূপ, তথা নিত্য, নির্বনিকার, তুচ্ছ রাগাঁ্দি- 
রছিত, তেলোময়, শুদ্ধ, কোটি সূর্ধ্যতূল্য প্রভাশলী মুখ্য 
ভক্তিরস দ্বার! শ্ীনারায়ণের পাদপদ্মধ সেবী নিরস্তর সাম- 

গাঁনে পরিপূর্ণ স্ুখাশ্রিত, পঞ্চ উপনিষৎস্বরূপ ও নিন 
ইত্যাদি ॥:৪২ ॥ 

এ স্থলে ভ্রিপাদ বিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চাতীত লি 

আর পাদবিভ ভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চ (জগৎ ) কছিয়াছেন ॥ 
এই বিষয় পন্মপুরাঁণের উত্তরখণ্ডে 

বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥ চন 

॥ ৮ 

্ ০০ সপপসপৃরালাইারত ও এ সপ পর সপ আত এ “এপাশ পপ জতস্ 7 ছু 

ই 



চি পপ 47 ২০শীশি পক জপ সপ 

ভগবৎমন্দর্ডঃ | ] ষট্সম্পর্ভঃ | ৩৯৯ 
শপ বাশেশপপ শা পানী --- শি শীষ্প শশ শাশািশিশিশিশিশীশশী শশা তিন শশী শী শা ০ শট শীীীশশীশীশী শশী? 5 

রিপাদ্যান্তি, পরং ধান পাদোহস্যেহাবৎপুনঃ | 

ত্রিপাদিভূতিনিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরং | 
নিত্যং তদ্রপমীশপ্য পরধান্সি স্থিতং শুভং | 

অচ্যুতং শাশ্বতং দরিব্যং সদ| যৌবনমাশ্রিতং । 
নিত্যং মংভে।গ্যমৈশ্বর্ধ্য। শ্রিয়। ভূম্যাচ ংবৃতমিতি ॥ ৪৩ ॥ 
অতএব তদনুমারেণ দ্বিতীয়ক্ন্বে(হপ্যেবং যে।জনীয়ঃ ॥ 

তত্র। সোহমুতম্য|ভয়স্যেশো মর্তযমননং যদত্যগাৎ। 
আল শপ পিলাপট ৮০ পর, সপ পপর সপ জন্সপপ এ, ০ ০৮৯, 

পরমধ।ম বৈকুষ্ঠে ত্রিপাদ্ধিভৃতি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আর 
পাঁদবিভূতি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র । যাহা ভ্রিপাদ বিভূতি 
তাহ। নিত্য, আর যাহা পাদ রিভূতি তাহা ঈশ্বরলন্বন্ধীয় 

চুইলেও অনিত্য হয় ॥ 
অপিচ পরম বৈকুগ্টস্হিত ঈশ্বরের বিশুদ্ধ যে ত্রিপাঁদ 

রূপ, তাহা নিত্য, শাশ্বত (চিরক!ল স্থায়ী), দিব ( অলোঁ- 
কিক ) এবং সর্ব! যৌবনন্বিত | তথ! ঈশ্বরী, সম্পত্তি ও | 
ভূমিদ্বার| সর্ণবদ। পরিরৃত ॥ ৪৩ ॥. 

অতএব উক্ত প্রমাণের অনুপ।রে দ্বিতীয়ন্বন্ীও যোজন। 
করিতে হুইবে। 

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথ। ॥ 
ব্রহ্মা কছিলেন হে নারদ! ঘেই পুরুষ যে হেতু মরণ- 

ধর্মী কর্ম্মকল, অতিক্রম করিয়ছেন অর্থাৎ দ্বয়ং বৈষয়িক | 
স্বখ শুন্য, অতএব তিনি. কেবল সর্বাত্মক নহেন, কিন্তু নিজ- | ট্রি ৃ 

(৭২), 



| ৪০০ যট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ 1 

মহিমৈষ ততো ব্রহ্মান্ পুরুষণ্য ছুরত্যয়ঃ ॥ ৮১ ॥ 
অম্বতাদিদ্বযং ততৃতীয়ত্বেন বক্ষ্যমাণস্য ক্ষেমস্যাপুযুপ- 
লক্ষণং। 
শ্রগতৌচ ॥ 
উতাম্বতত্বস্শান ইত্যন্রা ম্বতত্বং তদঘ,গলোঁপলক্ষণং । 

অত্র ধর্টিপ্রধ।ননির্দেশঃ, শ্রুতৌতু তত্র ধর্দযাত্রনির্দেশ- 
স্যাপি তত্রৈব তাশুপর্যযং ॥ ৪৪ ॥ 

নন্দ এবং অভয়ের ঈশ্বর । বৎস! বিশ্বাত্মক পুরুষের নিত্য- 
মুক্ত হওয়। অনম্তব বটে, কিন্তু তাহার অপার মছিম। তক্দরপ 

হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥ 

উক্ত শ্লোেকে অস্ত ও অভয় এই ছুই পদ তৃতীয়ত্ব রূপে 
পরে বর্ণিত হইবে যে, ক্ষেমপদ তাহারও উপলক্ষণ জানিতে 

হইবে অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অমুত, অভয় এবং ক্ষেমের ঈশ্বর ॥ 

শ্রুতিতেও উক্তআছে যে- 

«উতা মুতত্বস্যেশানঃ” এ স্থলে অস্ত তদঘ গলের অর্থাৎ 

অভয়ও ক্ষেমের উপলক্ষণ। এ স্থানে র্শিপ্রধান নির্দেশ 

হইয়াছে অর্থ।ৎ ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রধানরূপে কথিত 
হইয়াছে । শ্রঃতিতেও, সেই স্থানে অর্থাৎ উতামুতত্ব এই, 
. স্থানে ধর্ঘমমাত্র নির্দেশেরও সেই ধর্মিতেই (ঈশ্বরেই ) তাৎ- | 
 পর্যয জ।নিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥ 

রঃ 



সজ 

ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্দন্দর্ডঃ। ৪৯১ | 

তত্রাম্বতং__ 

্বট্টবন্তিঃ পুরুষৈরঠিউ,তমিতি, পরং ন যৎপরমিত্যু- 
ক্তান্ুনারেশ পরমানন্দঃ । অতএব অমৃতং বিষুঃমন্দির- 

মিতি তৎপর্য্যায়; | অভয়ং-নচ কালবিক্রম ইত্যাছ্য- | 
ক্র্যনুলারেণ ভয়মাত্রীভাবঃ | অতএন, দ্বিজ1ধামাঁকুতো'ভয়- 

মিত্যুক্তং | ক্ষেমং-ন যত্র মায়েত্যাদ্যনুনারেণ ভগবদ্বছি- 
মুখিতাকরগুণসম্বন্ধাভ[বান্ভগবন্ডজনমগলা শ্রযত্বং জ্ঞে়ং ৪৫ 

অমৃত যথ! ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে পম্বদৃষ্ট বন্তিঃ 
পুরুষৈর ভিষ্ট তং” অর্থাৎ পুণ্যবান্ পুরুষগণ সর্বদাই বৈকুণ 

লোকের প্রশংস। করিয়। থাকেন। তথ! এ শ্লোকে “পরং ন 
যৎপরং» অর্থাৎ যাহ। শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহা অপেক্ষ। আর উৎকৃষ্ট 

নাই। এই উক্তানুনারে এ লোক পরম আনন্দস্বরূপ। 

অতএব অভিধানে বিষণ মন্দিরের পর্যায়ে অয্ৃতশব্ 

প্রয়োগ করিয়াছেন । «“শভ৭৮ এই শবে এ অধ্যায়ের ১০ 

শ্লেংকে “নচ কালবিক্রম» অর্থাৎ এ লোকে কালকৃত 

বিনাশও হয় না, এই রীতি অনুসারে বৈকুষ্ঠলে।কে ভয় | 
মাত্রের অভাব জানিতে হইবে। অতএব ১২ স্ঙ্ষের ১১ 
অধ্য।য়ে ১৬ শ্লোকে “দ্বিজাধামাকুতোভয়ং” অর্থাৎ হে দ্বিজ 
সকল! অকুতোভয় ইহার ধাম, এই রূপ বর্ণিত হুইয়াছে। | 
«“ক্ষেমং” যথ। ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে “ন যন্ত্র মায়” | 
অর্থাৎ মায়! এ স্থানে যাইতে পারে না, এই উক্তি অনুদারে | 
ভগবদ্বহিমুখেতাকরণ গুণসন্বন্ধের অভাবহেতু এ স্থান 



তথাচ নারদায়ে ॥ ॥ 

সর্ববমঙ্গলমুর্ধন্য। পূর্ণানন্দময়ী সদা । প্ 

দ্বিজেন্দ্র তব মধ্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী। 

অতএব, ক্ষেমং বিন্দান্ত ম€স্থ(নমিভ্যক্তং ॥ 

তত্র তন্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোক।দি- 

বাচ্যতাং নিষেধয়ন্ হেতৃং ন্যস্যতি | মর্তযং- ব্রহ্মণোহপি 

ভয়ং মন্ডে ঃ দরাহিগরি ইত্য।দি ন্য।/য়েন মরণ- 
টি ০ শশা ৮ শাশাশীশীনী শট শশা শা শীপ্পীশী শি তি শীত ০৩ শিস শপ ০ পাপ ৮ পাপী 

ভগবস্তজন রূপ মঙ্গলের আশ্রযত্ব জানিতে হইবে ॥ ॥ ৪৫ ॥ 

| নারদপুরাণেও বথ!| ॥ 

আমাতে তোমার সর্ববদ। আনন্দমময়ী এতাদৃশী অব্যভিচারিণী 
ভর্তি হউক ॥ 

অতএব ১১ স্বদ্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবান্ 

কহিয়াছেন, এই রূপ আম। কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির 
উপায় মার্গঘকল হারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষেম 
অর্থাৎ কল ও মামাদ্িরহিত আমার স্থ(নে গমন করেন এবং 

পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ | 

তথায় তৎ তৎ শব্দদ্বার। লক্ষনাময় কষ্ট কল্পনাকরিয়। জন- 

লোকাদি বাচ্যত! নিষেণ করত হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, 
মর্তয যখ|_ ১১ স্দ্ধের ১০ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে॥ 

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়।ছেন, দ্বিপরার্ পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মা 
রও আম। হইতে ভয় হইয়। থাকে। ইত্যাদি ন্যায়ঘার! 

রি ্ 



তগবৎসন্দর্ডঃ | ]. যটসন্দর্ডঃ | ৪০৩ 

সপ ০ শ্াশীশপি সী ীপ্পাীট শা শশী শশী শাশিপসীসপিসপাশ পপ আন আপন ৭ জপ ছি শী 

ধর্ম কং | অন্নং- ধন্মাদিফলং ত্র ্ললোক্যাদদিকং যম্ম।দত্যগাত 

অতিক্রমোব তত্র বিরাজত ইতি । এষঃ অস্বতাদৈযশর্ধয- 
রূপঃ| ছুরত্যয়ঃ-ব্রন্মচর্ধ্যদিতিঃ কেনচিন্মনস!প্যবরো দ্ধ, 

মশক্যঃ। তদেবং অমর্তমৈশর্ধ্যং ভ্রিপাৎ, মর্ত্যমেক- 
গদিত্ি | ৪৬। তস্য চতুজ্পাদৈশ্বধ্যং পুনর্বিবৃণোতি ॥ 
পাদেরু, রুনি পুংসঃ স্থিতিপদো বিছুঃ | 

ররর 

মরণবর্্মক যে অন্ন অর্থাৎ কর্্মাদিফল ত্রিলোক্যাদি যে হেতু 
তাহ অতিক্রম করিয়াই দেই স্থলে বিরজ করিতেছেন। 

এই অসূতাদি এশর্ধ্যরূপ ছুরতায় অর্থাৎ ব্রহ্মাচর্য্য প্রভৃতি 

দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনোবৰ।রাও অবরোধ করিতে শক্ত 

হয়েন ন। ! অতএব এই প্রক্কার অগত্য এর্থ্ধ্য ভ্রিপাৎ, আর | 
মতর্য এক পাদ ॥ ৪৬ ॥ ূ 

ত।হার চতুষ্পাদ এশধ্য পুনর্পার নিস্ত।র করিতেছেন ॥ 
ভ।গবতে ২ ক্কন্ধে ৬ অপ্যায়্ে ১৮ শ্লোকে ভূরাদি যাবতীয় 

লোক তাহার পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশভূত লোকসমুদ|য়ে, 
জীব অবস্থিত, তিনিই মহল্পেকর উপরিতন তিন লোকে 
যথক্রমে অযুত ক্ষেম এবং অভয় এই তিন বস্তু নিক্ষিপ্ত করিয়। 
রাখিয়!ছেন অর্থাৎ ভ্রিলোকী রম্থখ নশ্বর, মহুল্লেণেক যদ্দিও 
ক্রমযুক্তির স্থ'ন বটে তথাচ তন্রস্থ জননকলকে কল্প।স্তে 
স্থান ত্যাগ করিতে হয়, এ নিমিত্ত তথাকার সুখ অবিনাশী 
নহে, তাহার উপরিস্থ জনলোকে অমুত অর্থাৎ অবিনাশী, 
শ্বখ, কেন ন| যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্য।গ করিতে হুয় না, 

ডি 



রঃ | 

8০৪ ষট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। | 
সস 

অস্বন্ং ক্ষেমমভয়ং ্রিমুর্দেহুধায়ি দ্ধ ॥ ৮২ ॥ 
তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্ববভূতানি ইতি শ্িতয়ে। মর্ত/ দৈযশ্বর্যযামি 
তানি পাদ ইবাধিষ্ঠনভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ 
পাদ্েষু চতুর্ঘেব এখর্ধ্যভাগেষু সর্ববভূতীনি পার্ষদপর্য্য- 
স্তানি ॥ ৪৭ ॥ 

পাঁদান্ দর্শয়তি। ত্রয়াণাং সাত্বিকাদিপদার্ধানাং মুর্দেব 

ূর্ধ! প্রকৃতিঃ তস্য মৃদ্ধন্থ তছুপরি বিরাঁজমানেযু গ্রীবৈকু- 
খলোকেষু অম্বৃতং ক্ষেমমভয়ং চাধায়ি নিত্যং ধরতমেব তিষ্ঠ- 

মহল্লেকবাদিদিগের কল্পান্তে ভ্রিলোকসময়ে দাহও তজ্জন্য 
উত্তীপে পীড়িত হুইতে হয়, স্থতর।ং তৎকালে সে স্থানে 

গমন করিলে ক্ষেম দেখ। যায় না, পরস্তু তপোলোকে এ 
উত্তাপের সম্তাবন। ন।ই, মেখানে কেবল ক্ষেমমান্র বর্তম।ন 

আছে, সত্যলোকে আবার তদপেক্ষ।ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ অতয় 
অথবা মোক্ষ বিরাজমান ॥ ৮২ ॥ 

সকল ভূত যাহাতে বাস করে তাহার নাম স্থিতি অর্থৎ 
মতর্যাদি এশ্বরধ্য । এ সকল ষহার পাদের ন্যায় অধিষ্ঠান 
স্বরূপ সেই স্ছিতিপদ পরমেশ্বরের এশ্বর্ধ্যভাগ চারি পাদে 
পার্ধদপর্ধ্যস্ত সমুদায় ভূত অবস্থিত আছে ॥ ৪৭ ॥ 

পাদ সকল দেখ।ইতেছেন যথ! ॥ 
সাত্বিকাদ্দি পদার্থত্রয়ের মস্তকের ন্যায় মস্তক যে প্রকৃতি 

তাহার মস্তরকে অর্থাৎ তাহার উপরি বিরাজমান শ্রীবৈকু 
লোকসকলে অস্বত, ক্ষেম ও অভয়কে “আধাগ়ি” অর্থাৎ 
ছু তি 

8. চি 
জেলহাজতে ডে চিতল একি রর 



ভগবৎুসন্দর্ভঃ| 1 ষট্সন্দর্ভঃ| ৪৪৫ 

বিনিরিরিরিরিিররিরািরিরাটিিটিরটিনির রানার 
তীত্যর্থঃ। ততঃ পূর্ববপ্য মতা্নমাত্রাত্বকত্বাদেকপাত্বং 

উত্তরস্য অস্বতাদিত্রয়াস্মকত্ব।ভ্রিপাত্বমিতি ভাবঃ। তদ- 

নেন, পাদোহদ্য বিশ্বা$্তানি ত্রিপ।দস্যাম্ৃতং দিবীত্য- 
স্যার্থে! দর্শিতঃ | অন্য পাদন্তথাপ্যৈব দিবি বৈকুণ্টে যদ- 
স্বৃতাত্মকং ত্রিপাঁৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানীত্যর্থঃ | 
তত্রাধিষ্ঠান।ধিষ্ঠে্য়েরৈক্যোক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥ 

অথ চতুষ্পানে ভ্রিলোকী ব্যবস্থ।বৎ পক্ষান্তরং দর্শয়তি | 

নিত্য ধারণ করিয়। অবস্থিত আছেন । দেই হেতু ূর্বব অর্থাৎ 
পাঁদৈশর্ধ্য ভ্রিলোকীর মর্ত্যান্নমাত্রাত্বকত্ব অর্থাৎ নশ্বরত্ব | 
প্রযুক্ত একপাদ । আর উত্তর অর্থাৎ ত্রিপাদ এর্র্ধ্য অমৃতা্দি | 

ভ্রয়াত্মক প্রযুক্ত ত্রিপাদ্ ইহাই তাৎপর্যয। 
অতএব এতদ্বারা “পাদোহদ্য বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস্যা- | 

সৃতং দিবি” এই শ্রুতির অর্থ প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ ইহার 
পদের তথ। ইহীরই দিব অর্থাৎ বৈকুণ্টে যে অস্ততাত্মক 
ভ্রিপাদ্ তাহাই সমুদায় বিশ্বাভত অর্থাৎ ভূতপঞ্চ পৃথিব্যাদি। 
এ স্থলে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের অর্থাৎ আধার ও আধেয়ের | 
এক্য কথিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥ 

অনস্তর তাহার চতুষ্পাদত্বে ভ্রিলোকী ব্যবস্থার ন্যাঁয় 
পক্ষান্তর দেখ। ইতেছেন ॥ 

২ স্কঙ্ধের ৬ অধ্য।য়ে ১৯ শ্লোকে যথ। ॥ ূ 
নৈঠ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি এই সকলের | 

সী সপ ৯৮ পপ সব স্পেশাল শপ স্পেস পপ পাপে ১৪ ক পপ পা শিম 

সপ পক য্বরনম আ-স ০ সপ পবা জর ৪. ০০১ পা, অপ এস এ শপ লিপ ত -শ সত পাপা মি পা ৯৯৯ আপ শপ ০ পপ 
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সপ 
আত পা পাসা্পপীশি 

পাদাস্ত্রযে। বাহিশ্চাসঙ্ প্রজ।ন।ং ঘ ভাশ্রমাঃ। 

অন্তস্ত্রিলোক্যান্ত্বপরো গৃহমেধে! বৃহদ্ব,তঃ ॥ ৮৩ ॥ 

চ-শবদ উক্ত সমুর্চধার্থঃ | প্রপঞ্চাঘহিঃ পাদ।স্্রম আমন্েব) 

প্রপঞ্চাত্বকসায চতুর্থপাদন্যৈব  বিভাগবিবক্ষায়।ন্ত ; 

ভ্রিলে।ক্য। বহিশ্চান্যে পাদাস্ত্রয় অ।সন্নিত্যেবং মন্ত্রেহপি 

হি তখৈব পুনঃ শব্দঃ 17 ৪৯ ॥ 

তে কে? আগ্রজানাং ত্রক্মচারিবনস্থযতীন।ং আশ্রম | 

প্রাপ্যা যে থে লোকাঁঃ |. অত্র তর প্রাপ্যত্বও চত্ণ 

: 

সপ ক ৭৭ পপ - 

পুজা [দি রূপে প পুনর্জন্ম হয় না,  ইহাদিশের তিন আশ্রম 

তাহাও এ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, এ তিনও 

ন্তিলে।কীর বহিস্থ । কিন্তু গৃহস্থ: ব্যক্তি ব্রহ্মচর্ধ্যরহিত, এ 

প্রযুক্ত তাহার আশ্রম ভ্রিলে।কীর মধ্যে আছে ॥ ৮৩ ॥ 
উল্লিখিত শ্রোকে যে চ-শবের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা! 

সমুচ্চয়ার্থ। প্রপঞ্চের অর্থাৎ সংসারের বছিরেই পাদত্রয় : 
রহিয়।ছে। প্রপঞ্চ স্বরূপ চতুর্থ পাদেরও বিভাগ কথনে- | 
চ্ছায় ব্রিলোৌকের 'বহির্ভাগে অন্য তিন পাই অবস্থিত আছে। 
এই প্রকারই মন্ত্রেও সেই রূপ পুনঃশব্দের প্রয়েগ হই- 
মাছে ॥ ৪৯ .॥ 

দেই মকল পাদ কি? এই গ্রন্নে কহিতেছেন, ধহ।দের 
পুজররূপে পুনর্জন্ম হয় না, সেই সকল ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও 
যতিদিগের আশ্রম. অর্থাৎ এ সকলের প্রাপ্য যে লোক 

2. _ 7...  উ সপ ৮ শেপ শন শশী শীল পলিশ তা পা ও সাক 
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মপি পাত্রত্বং । অপরস্ত চতুর্ধঃ পদস্ত্িলোকযা 'ক্দম্তরিতি 
গুঙনেধন্তৎপ্র প্যঃ যন্ম।দ ব€ দ্ব'তো ব্রহ্মচর্যয রহিত ইতি-॥৫০ 
অত £বাভঝথাহুপি পুরুষ-্চতুষ্পার্দিত্যাছু ॥. 

- স্যতী বিচক্রসে বিঘউ্ সাশন।নশনে উভ্ভে | 
যদবিদ্যাচ বিদ্যাচ পুরুষস্ত,ভয়াশ্রয্বঃ ॥ ৮৪ ॥ 

শ্ষিঙ, সর্বব্যাপী পুরুষ: পুরুষোভমঃ এতে স্যতী প্রপ- 

ঞুাপ্রপঞ্চ লক্ষণে জীবস্য গঠী বিচক্রমে আক্রম্য -স্থিতঃ 

কথন্তুতে সাশনাণশনে কর্্মাদি ফল ভোগতদতি ক্রমে 
সপ পাস পতি 

তাহাই ভ্রিপাদ। এস্থলে ল ক্রশ্ার্ধ্যাদি ধর্মত্রের প্রাপ্যত প্রযুক্ত 
মহুর(দি লো? চতুষ্টখেরও ত্রিপাত্ব জানিতে হুইবে। অপর 

অর্থাৎ চতুর্থ পাদ ভ্রিলোকের মধ্যগত, এ লোক গ্রহস্থ 
বা!ক্তর প্রাপ্য, যে হেতু গৃ*স্থ ব্রহ্মচধ্য ব্রত রছিত॥ ৫০ ॥ 

অতএব উভয় প্রকাগেই পুরুষ চতুম্পাদ এই বিষয্ক 
বলিতে :ছন ॥ 

২.্কন্ধের ৬ অধ্যায় ২৩ শ্লেকে যথা ॥, 

বিধিধ বস্তু হ্থজন কারী সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভেগ ও 
মোঁক্ষের ম।ধন স্বরূপ ডুইমার্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর এই 

| ছুই পথে ভ্রমণ করেন, এনিমিত্ত তিনি কর্্মরূপা! ভবিদ্য এবং 

উপাসন! রূপা বিদ। এই উভয়েরও আশ্র হগ্জেন 7 ৮৪ ॥. 
ত।ৎপর্য। বিষ অন্দের অর্থ সর্বব্যাপী, পুরুষ এবার 

অর্থ পুরুষোত্তম । '*এতে সতী”: অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও অপর. 
পঞ্চ রূপ জীবের গতি ছয়: বিচত্রমে” অর্থাৎ -আ1জনাও 

্ 4 
ও জুম শ ্ ৪ ও মু 

ন্ শন ! মে নু শি পেত 

৭5] 
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ধুক্ষে ভসোব তত্তদাক্রমণে হেতুং । যু যয়োজী্বিস্য 
কতই অফিদয। মায়ৈকত্র চিচ্ছক্তিরনাত্রি- আশ্রাঃঃ পুরুষে! 

তষস্ত তয়োদ'ঞোরপ্যাশ্রয়ঃ | বক্ষাতিচ যক্সাদণ্ডং বিরাড়, 
জজ্ঞ ইত্যাদিনা ।-ওস্মা সরবববৈশ্বর্ষেপৈকদেশৈ শ্বর্ষ্যেণ চ 
চতুষ্প।ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥৬) 

স্রীত্রক্ষী নারদং ॥ ২১ ॥ | 

এবং সান্তরঙ্গ- বৈভধগ্য ভগৰতঃ শ্বরূপভূত্খয়ৈব শক্ত্য। 
০ পপ ৯ ০৯ পপ পাপা সপ 

পূর্বক অবস্থিতি। এ ছুই পথ (ক রূপ এই প্রন্মে কহিতে- 

ছেন) তহি সপাশন ও অনশন অর্থাৎ কর্ম্মাদি ফল ভোগ এবং 
উত্হিত। সেই পরম পুরুষের আক্রমণের কারণ এই । “যত, 
উর্থাই জীবের “য ছুইটী পথ অবিদ্য| (মায়া) আর বিদ্যা, 
( চিৎুশক্তি )। “আশ্রয়ঃ” অর্থাৎ পুরুষোত্তম এ ছুইমের 
আশ্রয় 4॥ ্ 

এই বিষয়ে ২ ক্কন্ধের ৬ অপ্যায়ে ॥ 
“্যস্মাদ &ং'বিরাঁড় জজ্ঞেগ অর্থাহু ধা হইতে এই অপু 

উদ্ভব হইয়[ছে 'এলং যাহ।তে ভূতেজ্দিয় গুণ রূপ বির।ট, 
জামমিয়াছেন তিনি সেই ইশ্বর ইত্যাদি প্রে।কে বলিবেন। 

| শত এব সাহার সকল এইর্যা এবং একদেশ যয ঘর চতু- 
স্পাত্ব কথিত হইল ॥ ৫১॥ ৃ 

এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ ভূত শক্তি দ্বারা প্রকাশ 

মান: হেতু অন্তরঙ্গ বৈভবের স্বরূপ তৃতত্ব হইঘাছে।: সেই 
৯ 
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প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপ 1 ভৃতত্বং। ॥ যা শক্তি * বিশিষ্ট ্ ৰ 
স্বব্ধপত্বাৎ স্বরূপান্তঃ পাতেহপি ভেদলক্ষগ।ং বৃতিং 

ভজন্তী তত্র প্রক!শ.বিশেষং রৈচিত্রীবৃন্দং চ প্রকটয়তি 

তত্র তত্র তাদৃশত্বে ব্রন্মোপাসন। দিদ্ধ গুরব এর।স্মাকং 

প্রমাণং ॥ ৫২ ॥ | র 

তদেতদাছ চতুর্দিশভিঃ ॥ ৃ 
এবং তদ্ৈৰ ভগব।নরবিন্ননভঃ | 
স্ব।নাং বিবুধ্য সদতি ক্রমমার্ধযহৃদ্যঃ | 

তন্মিন, যযে। পরমহৃংসমহামুনীন! 

| স্বরূপ ভূতা শক্তি বিশিষ্টেরই স্বরূপত্ব প্রযুক ক্পরূপের আস্ত 
| পাত হইলেও :ভেদলক্ষণ! রৃতভিকে ভঞ্জনা করত তাহাতে 
| প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে প্রকটিত করেন। সেই 
| মেই প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে লোপা নি ৃ 

[| মকলই আম।র প্রমাণ ॥ ৫২1 | 
[- এ্বিদ্বয় ৩ ক্ষন্ধের ১৫ অধ্য।য়ে ৩৭ শ্লোক হইতে 

৫০ প্লোকে যথা ॥ 

ৰ এ সম্য্বেই-ভগব!ন, পদ্মণাভ জানিতে পারিলেন আত্মর, 
| ছইজন ভৃত্য সাধু সন্নিধানে অপরাধী হইল, অতএব ঘে. 
| প্রদেশ এঁমুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপন।র চরণদ্ব় চলন: 
পূর্বক ত্বপায় লক্ষমীর সহিত গেই স্থানে গমন করিলেম।: 

1 শঙ্জব্রজে'গঞ্চনের:তাহগীর্ষ; এই, ভগবানের সথঝোচর হইয়াছিল 
| আ।ম।র চরণদর্শনের ব্য।ঘ।ত হওয়াতেই ঝধিদের। ঞ্োধ সঙ ৰ 

(৫ ১ 
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মন্থেষণীয় চরণে চলয়ন সহগ্রীঃ ॥ ৫৩ ॥ 
তং ত্বাগতং প্রতিকতৌপয়িকং স্বপুংতি ্ 

স্তে চক্ষতক্ষবিষয়ং স্ব মমাধিভাগ্যং। 

হংসশ্রিয়োবজনয়োঃ শিববায়ুলোল 
শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীক রান্বুং ৫৪ ॥ 

শশী শশা শী শিশিীশীশীীনী সা ম্পদিশশি আপা সীট শীট শিশ্ন শীট শি শী িশ্শা? শা শী পপ শসার পেশী পাপা 

ঘাছে পদর্রজে গমন করিলৈ ইহা দর্শন করিয়। তাহাদের 

ক্রোধের উপশম হুইবে। "সার পন্মমীণ হি 5 মিলিত হওয়ার | 
তাৎপর্য এই যে, আমি নিক্ষামদিগকে ও এশ্বর্ধ্য দ্বারা পরি- 

পুর্ণ করিয়া থাকি ॥ ৫৩।॥ 
| যাহ হউক্ক, ভগবান, এই কপ আগমন করিলে সেই! 

| মুনিণণ আপনাদিগের সমাধি দ্বার। লভ্য ফশ স্বরূপ যে ব্রহ্গ 

তিনি যেন নয়মগোচর হইলেন এই রূপ জ্ঞান করিয়। দর্শন 

করিতে লাগিলেন, যণ্দও ভগবান পদব্রজে আসিতেছিলেন, 
তথাচ- ত1হ!র ভূত্যগণ গমনো চিত ছত্রে পাছুকাদি সঙ্গে সঙ্গে 

| আনরন করিতেছিল। অপর তীাহ।র ছুই পার্থে হংস ব€ শুভ্র 
বর্ণ ছুই ব্যঞ্জন এবং মস্ত শ্বেত ছত্র ধৃত হইযাছিল। সেই 

| ছত্রের চতুর্দিকে মুক্তাহার লক্ষিত থাকাতে অনুকূল শোগুন 
| পবনের সঞ্গারে তগ্গমুদায় সঞ্চ।লিত হইতেছিল এবং তাহ! 

হইতে অন্থুকণ। বিগলিতত হই! ভগবানের গাত্র পরশ দির ূ 
| ছিল ॥৫৪ 1. ূ 



ভগবৎসন্দর্ভঃ| ] ষট সন্দর্ভঃ। ৪১১ | 

কৃতন্ন এসাদ স্ুমুখং স্পৃহণীয় ধ'ম 

ক্িইাবলোক কলয়। হৃদি সংস্পৃশস্তং । 

শ্য।মে পৃথাবুরলি শোভিতয়। শ্রিধম্ব 
শ্চ্ড়ামণিং স্থভগয়ভ্তমিব।তআধষযং ॥ ৫৫ ॥ 

পীতাংশুকে পৃর্থুদতশ্ষিনি বিস্ফ,রস্ত।। 
কাঞ্চযালিভি বিরিতয়। বনমালয়| চ। 

বন্স, একে ষিবপয়ং বিন ঠাস্থতাংশে 
বিশ্যস্ত হক্তমিতরেণ ধুনানমব্জং ॥ ৫৬ ॥ 

ভগবানের মুখ গ্রসাদে বোধ হইতে ছিল যেন মুনিবৃন্দ 
এ দ্বারপাপ সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ফল»? তিনি 
স্পৃঙ্ণীয় মমস্ত গুণের আধার স্বরূপ, স্থৃতরাং তাহার সপ্রেম 
কট!ক্ষেই সকপের হৃদয়ে স্থখনুভব হইতেছিল। আর কমলা 
উহার বিশ।ল শ্যামবর্ণ বক্ষঃস্থলে শোভম।না হওয়।তে তিনি 
তদ্দার1 সত্যন্দোকের চুড়ামণি স্বরূপ বৈকুষ্খের শোভা স্বদ্ধি 
কফরিতেছিলেন ॥ ৫৫ ॥ | 

অপর ভাহ।র ধিস্তত নিতম্ব দেশে ই উানিনি না শোভ- 

মান কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্ষিতা ছিল :ও 
প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল। আর 
তিনি আপন।র বামহস্ত স্বীয় বাহন গরুড়ের ক্কদ্ধে দিয়া দক্ষিণ 
করে লীপ1 কমল দুর্ণ/মাঁন করিতেছিলেন ॥ ৫৩1 
% 



৪১২ ঘাঁট্মলর্ভঃ । [ ভগবৎুসন্দর্ডঃ |: 

বিছুতক্ষিপশ্মকরকুগুলমগুনাহ” র 

গগুস্থলোন্নসন্থখং মণিমণ্ড কিরীটং | | 

দোর্দগু ষণ্ডবিধয়ে হছরতা পরা 

হ।রেণ কন্ধর গতেন চ কৌন্তভেম ॥ ৫৭ ॥ 
অন্রোপস্থষ্টমিতি চোশন্মত মিন্দিরায়! 

স্বান।ং ধিধা নিরচিন্তং বনু সৌষ্ঠনাঢ,ং | 
মহাং ভবস্য ভবতাং চ .ভজজন্তমঙ্গং 

নেমুর্নিরীক্ষ্য 'ন-ধিতৃপ্ত দুশোযুদ।কৈঃ ॥ ৫৮ ॥ 

ৃ তাহার শগ্ুস্থল দিহ্যতের শোভাধিক্ষেপ কারি মকর! 

1 কারক্কুণুলে মণ্ডণার্হ এবং বদন উচ্চ নাধিক বিশিষ্ট ও. 
|] ক্িরীট-মখিময় ছিপ | আপর না সমূহের মধ্যদেশ অর্থাৎ 
| লক্ষম্ছল,ম(মোহর ছাঁরে এবং গলদেশ মহাহ্” কৌস্তভ মণিতে। 
: পা ছিল 1৫৭ ॥ ৃ 

1... 'ফঙ্গতঃ 'ভগধালের এ মূর্তি বিবিধ সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ হইয়া 
ছিল, ইহাতে তীহার ভক্তগণ এসত তর্ক করিতেছিলেন, 
«“অ।মিই সৌন্দর্যের নিধি” এই বলিয়। লক্গী র'ষে' গর্ধব কাছ: 

| ত। ছা অন্য 'অস্তগত “হইল! ছে অমরগণ! সেই'ভগবান, 

আসমা (ব্রন্ধার ) শঙ্ষরেল্ এবং তোমাদের 'লিমিগ্ত ভজনীয় 
| ুষ্থি গ্রাকটন:করিনা! থাকেন, তাহার শ্রবন্থিধসৌন্দর্ধয 'বিচিত্র 
(ছ।.য/হ।হউক,/মুনিগিণ ভী।হা!তে আগত দ্বেখির!ন্্উচিতে 

1] মন্তকাঁবন ত.কর্ত,নমন্ষ।র করিলোন, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য 
198 ূ ৯ 



রঃ ৯. 

ভগহতুসন্দর্ভঃ । ] যট্দশার্ডঃ | 8২$ | 

তদ্যারবিন্দনখনগ্যপদাধিপ্দা 71:20, 
কিগ্ল্ক মিশর তুলসী মকরন্া দামু। 

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং 
সংক্ষোভমক্ষর জুমামপি চিন তন্থোও ॥ ৫৯7: 

তে বা অমুস্য বদনামিত পদ্ম কোষ 

মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতর!ধর কুণ্দহাসং। 

লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীবম্ড্যি, 

পেস তিসপা শা শশী সী শীট শিপ পা শসা শা? পল আপ পপ পা আজ ৯৮ পাপ ০৭ 

দর্শনে তাছ।দের নেত্র পরিতৃপ্ত হইগ না ॥:৫৬ 

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দ নয়ন ভগবানের পদার 
শিল্দ কিপ্রীল্ক মিশ্রিত। তৃলসীর অক্রন্দ বা রাহা যর নাসা- 

রন্ধ, গে 'শস্তর্গত হইল তাহাতে যদিও তাহার ব্রক্ষ চাল 
দব।র। নিরন্তর ব্রন্মানন্দ অনুভব করিতেন ভা পি, তাহাজের 

চিন্তে হর্ন এবং গাত্রে লোগাঁঞ্চ হইল ॥ ৫৯ 

তাছ।র| উদ্ধ দৃত্তিগারা নীলপদ্মের কেষন্বরূর -ভগবদুদ 
অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং কুন্দ পুষ্প সদৃশা-হান্য আরলো” 

কুন করিয়! গ্গতীব হৃন্ট চিত্ত হইলেন । পুন্তর্বার আধো" দৃষ্রি- 
দ্বার তাহার রণযুগল যাই -নখ-রূপ অরুণ বণ -মগ্রির, শ্রীয় 

[ছিল-তাহ! দর্শন. করিলেন ।-এই রূপে এক কালীন-সর্ররান্তের ! 
লারণ্য-অন্ুক্ভব করিবার বাসনায় বার্মার উদ্ধ-দৃপ্তি9. আ্ো।! 
দৃপ্তি:ছইলেন, . কিন্ত -একে বারে ঞ্টটর্ধাবে। দৃষ্টি হ9ম। (অয়, । 
€ ৯ 

১2৯০৮ লস স্পা 
সপ টি মরে টু 



858 ঘট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎমন্নর্ভঃ। 

ঘন্দবং নখারুণমণি শ্রয়ণং নিদ ধুযঃ 
পুংলাং গতিং মুগযতামিহ যোগমার্গে রি 
ধ্যানাস্পণং বু মঙং নয়ণাভিরামং । 

পৌংনং বপুদ্শশয়ানমনন্যসিদ্ধৈ 
রৌৎপতিকৈঃ মমগৃণন, যু *মষটভে।গৈঃ ॥ 
শ্বীকৃমার1 উচুঃ ॥ ৬১ ॥ 
যোহ্ন্ু্িতে। হৃদি গতো।হপি ছুবত্সনাং ত্বং 
নাদ্যৈব নে! নয়ন মুল মনন্তরাদ্ধঃ | 

| সুতরাং এ বালন! পুর্ণ না হওয়াতে পশ্চ।€ ধ্যানপরাণ হ্ই- 
লেন ॥ ৬ ॥ | 

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান যে সক্ল পুরুষ যেগ- 
সার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাহ।দিগের বিষম়ীভূত 

1 এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ ও নয়নের আহ্লাদ জনক তা!পনার 

1 পুরুষাক।র শরীর দর্শন কগাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুণিয়। 

এঁ অবস্থ(তেই অসাধারণ অপিমাদ অস্ট এশর্ধ্যযুক্ত সেই ভগ- 

বানের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥ 

এ মুনি সকল কছিলেন, হে অনন্ত! তুমি হৃদযুস্থ হই- 
ঘাও ভুরাত্মা। ব্যক্তিদ্িগের নিকট অন্তহিতি থাক অর্থ।ৎ তাভ।র 

তোমার দর্শন পায় না, কিন্ত অদ্য আমাদের নিকট তি€র- 

| হিত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়ন গোর হইলে। 
1 প্রভো 1! অ।মাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা! হইতে তাহ।র 

]% ৯৫ 



৯ | শা 

তগবশুসন্দর্ভঃ। 1 ঘট্সন্দর্ভ£। ৪১৫. 

তহ্ছেবি কর্ণ বিবরেণ গুহ।ং গতো! নঃ : 

পিত্রানুরর্ণিত করছ! ভবহুদ্তবেন ॥ ৬২ ॥ 

তং ত্ব।ং বিদ।ম ভগণন, পর্ম।ত্ম তত্বং 

সত্বেন সংপ্রতি রতিং রচয়স্তমেষাং | 

ষতেহনু তাপবিদিতৈদূর্টচভক্তিযোগৈ 
রুদগ ম্থয়ে। হৃদ বিদুযুনয়ে! বিরাগাহ ॥ ৬৩ ॥ .৪। ১৫] 

নাত্যন্তিকং বিগণয়স্তরপি তে প্রসাদং 
কিশ্বান্যদর্পণিত ভয়ং ভ্রুণ উনৈস্তে। 

শী পপ পপ এপ ৯৯ সপ সা 4 পম এ এপস পা শা শীত? শসা আজ ত পাদ লাস পপ ৯০৯-৮৮ পপাপ পাপাপ্পাাপ 

তাহার জন্মা হয়, তিন যৎকাপে তোমার রহস্য অর্থাৎ তায় 
| ভগবল্লক্ষণ আত্মতত্ব আমাদিগকে উপদশ দেন তংকাশসেই 

তুমি আমাদের কর্ণপথ দ্বার! বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছ, 
| ইহাতে কি তে।মার আর অন্তর্ধান হইতে পারে ? ॥ ৬২ 

[হে ভগবন.! যে সকল মুনি মিরভিমান এবং রাগ শুন্য 

তা€ারা দৃঢ় ভি যেগদ্বারাত্বস্য হৃদয়ে যে তত্ব অন্কুভব 

করি] থাকেন আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে তুগিই 

দেই আত্মতত্ব রূপ পরম তত্ব, তৃমিই বিশুদ্ধ সত্ব শ্রীমুর্তি 
| দ্বার! স্ক্তগণের প্রতিক্ষণে রতি রচন। করিতেছ ॥ ৬৩ ॥ 

ৃ শ্রভো ! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয' পরিভ্র 

ৃ স্থুঃরাং কীর্ভনাহ' ও তীর্থ স্বরূপ, যে'লকল কুশল বাক্তি 

[ তোমার কথার রসঙ্ঞ তীহাগা তোমার আত্যন্ডিক প্রসাদ 
| রূপ ষে মোক্ষপন্দ তাহাকে ও গণ্য করেন না) অন্য ইজি 

পে শা তা ি-+ স্পএ ০৯১০ আ-স্হসরপার এর চি 
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৪১৬ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভ্গবৎ যন্দর্তঃ 

যে বা ত্বদজ্ঘিশবরণা তবতঃ ক্থায়াঁঃ 

কীর্ভন্তীর্ঘ ষশসঃ কুল রসজ্কাও ॥ ৬৪ ॥ 
কাঁমং ভবঃ স্ববৃজ্জিনৈ নিরয়েযু নম্তা 
চ্েতোহলিব্দযদ্দ নু, তে পদ্দয়ে।রম়েত । 

ব।চশ্চ নস্তুলসীর্দে যদি তেহড্যি শোভা; 

| পদের কথা কি? ফলতঃ ইন্দ্রা্দ পদেও তে।মার জে*ঙ্গি 
| মাত্রে ভয় নিহিত হয়, তোমার কথারসজ্দ ব্যক্তিরা সর্বদা | 

| নিরতিশয় সখ সম্তে।গ করেন, ইহাতে এ পদে তাহাদের 

| ঝেন, প্রবৃত্তি হইবে ?.॥ ৬৪ ॥ 
|. ছহ.তগব্ন্ছ! ইছার পুর্বে আমাদের পাপ ছিল ন্], 
| এক্ষণে ,হইল, যে হেতু অমর! তোম।র্ ভক্ত্থিগিকে অভি- 
| শ।প.দিলায়। আমাদের আত্মক্ৃত পাপ। নিমিত্ব নরকে, বাস, 
] হইবে ॥ প্রছে।! যঁদলাৎ আমাদের চিত্ত .তোয়ার চরণার | 

| বিন্দে:ভ্রয়ূর, সখ হুইঘ। রয়ণ করে, অর্ধাৎ মধুরূর- যেমন 

| ব্টক বিদ্ধ হলেও. পুষ্প: মুহে। রম কিয়া বেড়ায় তার 
1 নয) ঝ্ন, প্রকার বিদ্ধ ন! গণিয়। যদি আগাদের চি, ত্বদীয় 
1 চরণারগিন্দে, রত হয়, আর ঘদি আমাদের ব্ক্য, তুলসী তুল্য 

| তমার চরগ্ধয় ছর। শোভয!ন, হয়, অর্থাৎ তুলমী যেমন 

: আতুগগ নৈরথেক্ষে, কেবল তোমার. চরণ. মঙ্ম্ধেই পে! | 

| গাঁ তজ্প যদি, আমাদের: বাক্য, শ্রোত।, ধারণ, করে. এবং 

|রহামারে গুগ.সম,হ্ দর! যদদি'আম়]দের. কর্ণরদ্ধ, পরিপুর্ণ হয়, 
চি 2. 

০ ০৭ বা রস পপ এ তত এর ই ভাল পাস পি জপ, ২৮৮ দশ আজ ৮১৮ 
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৫ ভগবশুসন্দর্ডঃ |]. ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৯৭ | 
স্প-রর ব সঞ 

ূর্ধ্ত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ 3 ॥ ৬৫ ॥ 
প্রীছুশ্চকর্থ যদিদং পুরুভুত রূপং 

তেমেশ নির্বৃতিমব।পুরলং দুশোনঃ, 
ভন্মা ইদং ভগবতে নন ইদ্বিধেম 

যোহ্নাতানাং ঢুরুদয়ে। ভগবান, প্রতীতঃ ॥ ও৬ ॥ ৮৫ ॥ 
অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে এবং তদৈবেতি । টীকাঁচ। এবং 

স্ব।নাং মহুত্ন্থ অরতক্রেমমপরাধং তৎক্ষণমেব. বিবুধ্য 
তশ্মিন য্ত্রেতি সনকাঁদয় স্তাভ্যাং জয় বিজয়া ভ্যাং কুদ্ধাঃ 

তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক তাহাতে কিছু | 
ক্ষতি হইবে না ৬৫ 

হে. বিপুলকীর্তে! তুমি এই যেশুর্তি গ্রকটিত করি 
ইহ! দ্বারা আঁমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল । ছে ঈশ! 
ভুমি স্বয়ং ভগবান অজতেজ্দিয় পুরুষদ্দিগের নিকট . অগ্রকট 

| ভইয়াও এই প্রকারে তে তুমি জ্ঞান ৫গাচর হইলে এ জন্য 
তে।মাকে আমর নমস্কার করি ॥ ৬৬ ॥ | 

শু ক্কন্ষের ১৫ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক হইতে, ৯৪ পেকে 
ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা “এবং তব” ইত্যাদি চৌতকে 

|  ভ্রীবরপ্ৰ! মির চীকা যথা ॥. 
এই শ্রকান্ে ভগবান আপনার আত্মীয় দকলের সহৎ 

সল্িধকনে অতিক্রম অর্থাৎ অগরাধ তখনই জানিতে পাকিযী 
( *তন্মিনত অর্থ।ৎ যে স্থবনে লেই লনকাদ এ ছুই অগৰিকন 
১ 

কি পাকি ই. ৮০-৫১৮৯ সপ শপ শত সত ০ টি 



১৮ যট্লন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ডঃ । | 

তং দেশং যযে। | আর্য্য।াণ।ং হৃদ্যঃ মনোভ্্ঃ চরণো চলয়- 

ন্নিম্যয়ং ভাব? মচ্চরণ ভ্র্শন প্রতিঘাতজং ক্রোধং তে 
দর্শয়ন, শমঘিষ্যামীতি ত্বগাবাাজেন পন্ভতামেব যযৌ। 

শীপাহিত্যঞ্চ শিকষ।মানপি বিভৃতিভিঃ পুরাযৃত্বা ক্ষম।প- 
মিতৃমিতীত্যেষ। | অত্র তেষাম।আর!মাণ।মপণানন্দদানার্থং 

চরণদশনেন তস্য সচ্চিদানন্দ ঘনত্বং শ্রীপাহিত্যেন। 

তচ্ছক্তিবিল।সপ্য।পি স্বরূপানতিরিক্তত্বং বিবক্ষিতং। 1 
স্বান।মিতি বহুবচনং দ্বয়োরপ্যপরাধঃ সর্ববেষেব পরিবা- 

আজি 

কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছেন তেই দেশে গমন করিলেণ। আর্ষা 
সকলের হদ্য অর্থাৎ মনোজ্ৰ ! “চরণেৌ চলয়ন” ইহার ভাবার্থ 

এই;থে । আমার চরণ দর্শনের প্রতিঘ।ত জনিত ক্রোধকে | 
এ ছুই চরণ দর্শন করাইয়া উপশম করিব এই অভিপ্রায়ে 

ত্বরাচ্ছলে পদদ্য় দ্ব।রাই গমন করিলেন। লক্মমীর সহ্তি গম- | 

নের তাৎপর্য্য এই যে নিক্ষামদিগকেও এখ্বধ্য মকল দ্বার! | 

পূর্ণ করিয়া ক্ষমা কর।ইবেন এই নিমিত্ত ॥ ূ 

এস্বলে সন্দর্ভের তাৎপর্য ব্যাথ্যা এই যে, সেই সকল | 

আত্মজাম গ্রণকেও আনন্দ দিবার জন্য । চরণ দর্শন দ্বার! ৃ 

তাহার সচ্চিদানন্দ: ঘনত্ব হইল। লক্ষমীর সহিত এতদ্দার। | 

(ভগরৎ শক্তির (রলাণকেও স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। 

| পন্থানাং এই.বছু ধচন ছুই জনের অপরাধ সকল পরিবারের 

| গ্রতিই পতিত হইল। এই আপেক্ষ। অথব। এ ছুই, জন 



১৫. 

ভগবহসন্দর্ভঃ1 ] যট সন্দর্ভঃ | | ৪১৯ | 

রেষাপততীত্যপেক্ষযা তয়োবনছু মানাদ্। স্ব শব্দেন মুনীনাং ৰ 
ন*তাদৃশং তুদাভুঘত্বমিতি বিবক্ষি তং | ৫৩ ॥ ৃ 

তত্র তৈদৃষ্টিং দেবমনুবর্ণযৃতি পঞ্চতিঃ। তং[ত্।গত মিতি 

তে সনকাদয়ঃ স্বসম।ধিনা ভ।গ্যং ভজনীঞং ফলং যদ্ব-হ্ধ 
তদেবাক্ষ বিষয়ং । যদ্বা ্বপমধেঃ স্বস্য হদি ব্রন্া কারেণ 

পর হত্তু স্ক্তের্ড: গযং ফণা” ₹। যতো।হক্ষ বিষয়ং স্বধাক1- 

শঃ1 শক্তি সংন্কঃ শিথিল ধীন্ড্রিয় স্কংগিত ত্বেন সম্প্রতি | 

বিস্পষ্টমেবান্থু ভূয়মানং। অনেন পূরবববৎ তস্য শব্দ | 

স্পর্শ রূপরলগন্ধ।খ্যানাং সর্ধ্বেষামেব ধর্মা।ণাং সচ্চিদানন্দ 

ভূত্যের বহু লন্মান হেতু দ্বিবচন স্থানে বনু বচন প্রুযোগ হই- 
যাছে। অপর স্বশব্দ প্রয়োগদ্ারা মুনিগণের জয় বিজয় তুল্য 
ভগবানের আত্মীয়ত্ব বিবক্ষিত হয় নাই ॥ ৫৩॥ 

এ স্থলে মুনিগণ কর্তৃক দৃষ্ট ভগবানকে ৫ শ্লোকে 
বর্ণন করিতেছেন ॥. 

“তং ত্বাগত* এই শ্লোকে সেই সনকাদি আপন। ধিগের 
(সমাধির ভাগ্য অর্থাৎ ভজনীয় ফণ যে ব্রহ্ম তাহাই চক্ষুবি'ষয় 
হইলেন । অথবা স্বীয় সম।ধির অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে ব্রহ্ম 
রূপে পরতত্ব স্ফ্তিগ ভাগ্য অর্থাৎ ফলরূপ। যেত্তু-৪ক্ষুর | 
বিষয় হইলেন দর্থাৎ ভগব।নের স্বপ্রকাঁশতা শক্তি ঘ।র| সং- 
ক্ষার ণিশিষ্ট জ্ঞানেন্তিজা সকলের স্ফস্তি হওয়াতে সন্ত 

ন্পষটরূপে অনুভব করিলেন। এতদ্বার। পুর্ধবের নয এ 
৮ 

চু 

5৫ 
2 ্ 

০৪ 
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নী হটপ্র্ভ! 1 [ ভগবহুগলার্ডঃ 1 | 

সর জেপি পিস পা আপ সম্মত সপ শী পাস 

বনগাখনন্্ং সাধিতং । তথ! টিত্যমের তথাধিধ সঞতে। 
দেবিত্ব মাধুরী বৈচিত্রানুভব পুর্বকং পরষপ্রেষ।নন্দ 

সঙ্দো হেন সোম নৈস্তদ্যাতীখসৈঃ টি রানীত গেখৌ- 

 কদাঁচিদের তদানীং কেনাপি সমাঁধিজ ভাগে দেন 

 কেঁবলমপশ্যন্নিতি তেষাঁং পরমবিদ্ষ।ং স্পৃহাস্পদ।বস্থেযু | 
গ্থেষু শ্রবৈকু্ঠগুরুষেধু কস্যা অপি ভগবদানন্দঞক্তে- 
বিলাস ময়ত্বং দর্শিতিং | তাথ | তেখাং ভগবদ্রেতে রুদ্দীপন- 

স্ সা ০৯৯ ৮০০০০ ০০ পাপী ীসীস্পী প্স্াান্সাল 

1 ভগবানের শব্দ স্পর্শ, বূপ, রম ও গন্ধ প্রভৃতি সমুদায় ধর্খ- 

| র্ সচ্চিদাপন্দ ঘনত্ব ঈাদিত হইল | এরূপ নিশ্যই পে 
প্রকার সর্বদা দীপ্ত মাধূর্ষোর বিচিত্র ভাব অনুভব পূর্ববক 
পরম প্রেমানন্দ' সমৃহদারা ভগবানের সেবা পরায়ণ আত্মীয় 

পুরুষর্গণকর্তীক আনীত গেবার উপযুক্ত বস্তু সমুহ দ্বারা সেব্য 

মান ভগবানকে কোণ শ্রকরে কোণ স্থানে কখনই দেখিতে 
গান নাই কিস্ত তত্কালীন কোন সর্মীধি জনিত ভাগের উদয় 
ধু সনকা্দি মুদিগণ কেবল মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন | 

| অঙ্এব সেই পরম জ্ঞান শীলি সনকাদি মুনিগণের স্পৃহার - 
গান্পদীভৃত অবস্থা সম্পন্ন সেই" শ্রীনৈকৃণঠ বাসি পুরুধ সকলে 
ভগবাঁনৈর কোন 'আঁনির্বিচনীয়, আনক্দশক্তির বিলাসরপত্থ 
৮৮৯৬০ রি 

. অনন্তর তেই সকল- দিনার মুনিগণর ভগনগতির উদ্দী- 

ট মি 
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(ত্বেন চিতক্ষেভ কত্ব(তৎ পরিচ্ছদাদীন!মঞ্ছি .আদৃশত্বমাহ। 
হধসেতি লংদ্ধৈ ভ্তিভিঃ। কেশর! মুসা ময়প্রালচ্ছাও ॥ ৫৪॥ ] 
কুন প্রলাদেতি। কৃৎন্স্য দ্বারপাঁল . ফুনিবন্দন পঁসাদে ] 
স্থযুখমিতি স্পূ হণীয়।নাং গুণানাং ধাম শ্থানমিতি চ ততত- | 

দগ,ণান!ং তাদৃশত্বং দর্শতং স্নেধাবলোকেতি বিলাস্য। | 

ট্ স্নখতোগম্থানানি নিত্যানানন্দ রূপত্ব।ৎ | তেষাং, 

চুড়ামশিমাতধিষ্য স্ব স্বরূপং স্থানং শ্রীবৈকুঠং তাদুশে | 
প্যুরসি শে।ভিতয়া প্রিয়! রুত্ব। স্থভগয়ন্তমিব । ইবেতি ] 

০ 

1 পন হওয়াতে চিত্তের, ক্ষো শুহেতু ভগবানের গুরিচ্ছদ্র অকলেরও 
 তাদৃশত্ব আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব "হংসেতি দ্ধ তিন ] 
| শ্লোকে কহিতেছেন কেশর অর্থাৎ মুস্তাময় প্রালহ ॥ ৫৪ ॥ ৃ 

|] “কিনল”? অর্থাৎ, দ্বারাপাল, ও মুনি, সকলেব্ প্রতি: 
1 প্রসাদ বিষয়ে ভগবান, গ্রমন্থ যুখ। “স্প্ ুহুণীয়ে, ধাম” অর্থ/& 

| হিলি, স্প্হদীয। লমস্ত গুণের আধার স্বরূপ. ইহার, ছারা, 
| গেই, সেই গুগরুলের, অন্িদ্বানন্দ, ঘন দর্শিত্. হইয়া || 
ৃ পস্সেহাবল্লোকিঠ এন্দ্ধারা বিলায়ের, |. তৃথ! ঠ), সবর্থাৎ। 

| ৃ ন্বথভেগ্ স্থান.যাকলের' নিত্বা, অনন্ত! ও আন্ত ১ সপ্রয়ু 

| তাহাদের চুড়ামণি (স্বরূপ আত্মধিষ্্য অর্থাৎ আপনার শক? | 

| তু্জন্থান ঈবৈকু : দেই গক/র-বক্ষ হো, লাক ধারণ | 
| করায় তদ্দার। এ বৈকুণ্টের শোভা বৃদ্ধি করিক্রেছিলেরু॥” ইর | 
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বারুযালক্ক।রে'। অনেন জীবৈকুণস্য ॥ 
 উতক্তঞ্চ । তছিশ্বগুর্বিত্যাদে। আপু পয়।ং মুধমপূর্বব 
মিত্যাদি বক্ষাতে চ॥ 

শব্দের অর্থ বাক্যালঙ্কারে | ইহা! দ্বারা শ্রীবৈকু্চলে।কের 
সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল ॥ 

এই বিষয় ৩ স্কান্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ (শ্লীকে 

.. উজ্ঞ হইয়াছে যথ। ॥ 

“তদ্বিশ্বপুর্বধিকৃতং ভূবনৈকবন্দ্যং 

দিব্যং বিচিত্র বিবুধাগ্র/ঃ বিমানশোচিঃ | 

আপুঃ পরাং যুদমপুর্ববযুপে হ্য যোগ 
মাঁয়াবলেন মুনয় স্তদখে। বিকুণঠং 
তাৎপর্য | ত্রহ্ম। কহিলেন, হে দেবগণ ! তদনম্তর মুনি 

] গণ যোগনাম। বলে অর্থ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠ 
| ধামে উপনীত হইয়া! পরমোত্কৃষ্ট হর্ধ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্ব- 
ৃ গুরু ভগবান তথায় অধিষ্ঠিন্ত- হইয়!ছিলেন হ্থতর।ং এ স্থল 

| অতি অপূর্বব ও সমস্ত ভূষনের বন্দনীয় ছিল, আর সেই স্থানের 
| চারিদিকে প্রধাম প্রধান দেবগণের বিচিত্র বিমান সকল 
1 দীপ্তি পাইতে ছিল, তাহাতে এ স্থান সর্বদা দেদীপ্য মান 
] হই রহিত ॥ | 

1" ইহার-পরেও ও স্কদ্ধের ১৬ অধ্যায্বে ২৭। ২৮ ক্লোকে 
] বলিবেন। যথ। ॥ 
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অথ তে মুনযে। দৃষ্ট। নয়ন(নদ্দভাঁজনং। 

শৈকুণ্ং তদধিষ্ঠানং |বকৃ্ঞ স্বপ্ং প্রভুং ॥ 
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যনুমান্যচ। 

প্রতিজগ্ম,ঃ প্রযুদিত1ঃ সংশন্তো বৈঝঃবীং ভ্রিয়মিতি ॥৫৫ ॥ 
পীতাংশুকে ইতি উপলক্ষণে তৃতঠীয়া ॥ ৫৬1. 

বিছ্যুদিতি। হরত। মনোহরেণ 1. তদ্বেং পরিচ্ছদাদী 

: নামপি তাদৃশত্বং বর্ণযিত্ব। পুনস্তপ্যেবাতিমনোহরত্বমাহ ॥৫৭. 

ব্রহ্মা কহিলেন অ-স্তব মেই মুনিগণ বিকু্ঠ "৪ বৈকুঞ্ঠ | 
( উত্তম রূপে দর্শন করিপেন। ভগবান, ' এবং তদীর 'নিবাল, 
ভবন উভম্নই নেত্রোংসব জনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত দ্বমং 

প্রকাশম।ন, হ্থতর|ং তদবলোকনে তহাদের অতিশয় আন- 

ন্দানুভব ছইল ॥ |. 
পরে তাহার! প্রদক্ষিণ পুর্ববক প্রণাম করিঝা ভগবানের রা 

অনুমতি গ্রহণ করত প্রমোদিত হইয়া ভগবানের এশ্ব্যের ূ 

কথ! কছিতে কহিতে স্ব স্বস্থানে প্রতি গমন করিলেন ৪৫৫॥ 
*পীগাংশুকে”, এই শ্লোকে কাঞ্চি ও বনমালা সায়া 

লক্ষিত, এস্থলে উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥ 

- প্বিছ্যুদিতি” এই গ্লে।কে-“হরৎ» ইহার অর্থ মনোহর, 
অতএব এই প্রকার পরিচ্ছদ সকলেরও তাদৃশত্ব অর্থ সচ্চি 

প্ানন্দ ঘ'ত্ব-বর্ণন করিয়। পুনর্ববার ভগবানের অতিশয়, মনো? রর 
হরত্ব-রহিতেছেন ॥ ৫৭ ॥. | 8. 

[ 4৫ ] 
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অত্রোপস্থষ্টমিত্থি ইন্সিরাঁয়া উংস্মিতং গর্ঠাঃ অত্র ভগবতি 
উপস্থষ্টং অপ; মদনীর্বুদ হর্শর কাস্তুস্/ নিতোন লাভেন 
নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাঁবিতমিতি তদীয়ানং ধিয়। বিতর্কি- 
তং। অধ্র হেতুঃ। বহু সৌন্দর্ধ্যসম্পন্মমিতি । নম্বেবং 
ভূতন্য লক্ষমা অপি রহস্য মহানিধি রূপস্য পরম বস্তুনঃ 
কখং প্রকার সম্ভবতীত্যত আহ্ মহামিতি মদানীনাং 
তক্তানাং কৃতে অঙ্গং উজস্তং যুর্তিং গ্রুকটযন্তরং | উল্লত্বিত 
ত্রিবিধশীম সমতিশাযি 

|. “আন্রোপশ্ষ্ট” ইত্যাদি ( শ্লোকে ইনি! শা লঙগনী 
স্তাছার যে উৎস্রিত (গর্ব) তাহ! এই ভগবাঁনে উপস্থ$ট 
(অস্তগত ) হইল, অর্থৎ অসংখ্য কন্দর্প অপেক্ষা হ্ুন্দর 
কান্তের নিত্য লাভ দ্বারা নিত্যই অধিক আবির্ভাবিতত হই- 

প্লাছে এই বলিয়া! তদীয় ভক্তগণের মনে এই রূপ বিতর্কিত 

হইতেছিল।ইহার হেতু এই ভগবশ্মস্তি বু সৌন্দর্য্য সম্পঞ্ঈ। 
হি বল জী প্রকার টাানিন একান্ত মহানিধি রূপ পরম রর 

চারের ॥ 

“জহামিতি” অন্মদ।দি ভত্তগণের নিমিত “জঙ্গং জন 

| খুর্তি প্রকটন করেন। 
|. হে ভগধন.! আপনার প্রতুত্ব স্বভাব যাঁহা ভ্রিলোকের 

0 লীম। তথা সম ও অতিশয় সম্ভাবন!কে উল্লভ্ঘন করিয়াছে, 
৮11 শু ৯ 
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| এবং. মায়াবলে আপনি স্বয়ং তাহ! গোপন করিলেও বাহার! ৃ 

॥ আপন্!র একান্ত ভক্ত নিরস্তর তাহার! দর্শন করিয়! থ|কেন ্ 
| হার ন্যায় শ্রগতিতে বলিয়াছেন, ভক্তি ইহাকে প্রাপ্ত করান | 
1.এবং ভক্তি ইহাকে দর্শন করান ॥ | 

*স্ুগরানের পু! দপাদ্মের, কিঞক্ষ . অর্থাৎ, ৫কশর মভিঠ। যে 

তুণসী, তার মৃ্তরন্দ যুদ্ত বায় নানার যোগে তাহাদের 

! ৮ 
্ ্ 

 জস্ভাব্নন্তব পরিভ্রট়িমক্সভাবং। . .' 
মারাবলেন ভর্ত!পি নিগুহয।নং 

 গ্স্তি রেচিৎনলিশং তু নন্যভারা ইতিরৎ | 
তক্তিরেটবনং নয়তি তক্তিরেবৈনং দর্প়তীত্যাদি জাতে । 
তথা ত্বৃতং তমচক্ষতেঠি-নিরীক্ষ্য চ .মুদা .কৈঃ শিরোতি 
নেমুঃ। ন বিশেষেণ তৃপ্থা দুশে। নেত্র!ণিযেষ। তে ,৫৮॥, 

তম্যেতি | :টীরাচ। স্বরূানন্দদপি তেমাং, ভজন! 
নন্দ।ধিক্যম।হু তস্য পদ|রবিন্দ কিঞ্রীক্কৈঃ কেশরৈরিশ্া 
য। তুলসী তন্য। মকরন্দেন যুক্ত বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাস! 

য। তুলমী-তদ্যা! মকরন্দেন যুক্ত] বায়ুঃ স্ববিবরেণ নস! 
চ্ছিদ্রেণ 'অক্ষরজুষাং -ত্রদ্মানন্দসেবিনামপি সংক্ষোতং 

সুনকাদি, মুনিগণ ভগবানকে এঁরূপ দর্শন করিয়া ফট ূ 
'চিত্তে মন্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন। কিন্তু তাহার 
সৌন্দর্য দর্শনে ভাহাদের নেত্র-বিশেষ পরিতৃপ্ত হইল না 1৫৮1; 

এতম্যেতি? এই প্লোকের টীকা যথা । এ.সুগিগণের 
ক্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য কহিতেছেন,। 



.777000081 
৪২৬ বট্পদ্র্তঃ |... [ভগবৎপকদর্ভঃ। | 

চিত্তে হতিহর্ধং তনৌ রে'মাঞ্চমিত্যেষা । অত্র পদয়ে। 
ররবিন্দ কিন্কুপ্তমিশ্রা। ধা! তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ং | অরবিন্দ | 

তুল্সে। চ তদানীং বনমালা স্থিতে এব ছ্ছেয়ে অস্ত তার- | 

_. স্তগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং 'তেষু ক্ষোভ; 
_কারিত্বং তং সম্বপ্ধিনে। বায়ুরপি ইতি ভাবঃ। অন্র 
প্রীরামানুজশাগীরকে হি দর্শিতমিদং ॥ চি ৰ 

 সোহঙ্সুঠে সর্ববীন, কামান সহব্রহ্ষণা। বিপশ্চিতেতি ব্রহ্ম 

সা স্পা শশী শশা শিীপিস্পীশিস্সটসপ 

অন্তর্গত হুইল, যদিও তাহার! নিরন্তর ব্রহ্মা নন্দ অন্গভপ | 

করিতেন, তথ।পি তাহাদের চিন্তে হর্ধ এবং পান্ররে- রোমাঞ্চ ; 

1 হইল।॥ ্ 
| . এস্থলে চরণদ্ধয়ের অরবিন্দ «পদ্ম কিন মিশ্রা যে. 
| তুলনী ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য । অরবিন্দ ও. তুলসী তৎ 
| কালীন বনম।লাতেই ছিল ইহা জানিতে হইবে ॥ | 

_ অপিচ এ সকল মুনিতে ভগবানের আত্ম স্বরূপ অঙ্গ ও; 
উপাঙ্গ কলের ক্ষোভজনকত্ব হওয়া দূরে থাকুক», ঞ অঙ্গ | 
উপাঙ্গ সম্বন্ধীয় বায়ুও তাহাদের ক্ষোভকারিত্ব হইয়াছিপ, |] 

15 এম্থলে শ্রীরামানুজ ননিিনের টি বিষ দেখাইখছেন ৃ 

ধা 1 কিনি || 
। ০ সেই জীব বিপস্চিং অর্থাৎ জ্ঞানঘন রঙ্গের সহিত 
সকল, কামকে ভোগ করেন এবং বেপকে জানেন, কিন্ত 

০০০০০ 



ভগধুসম্দর্ভঃ | ] যট সন্গর্ভঃ | ৪২৭ | 
৮ 

ব্দেন ফলমগময়দ্বাক্যং পরগ্য বিপশ্চিতে। ব্রহ্ম ণো গুণ।- | 

নষ্টং ব্রবীঠি বিপশ্চি হা ব্রহ্মণ। সহ সর্ববান, কামানমসুতে। |. 

 কামাস্ত ইতি কামাঃ কল্যাণ গুণাঃ পর ব্রহ্মণা সহ তদগ,- | 

_ণান, সর্ধবানশ্নত ইতার্থঃ। দহরবিধ্যয়া তন্মিন,ন যদন্ত- | 
সুদন্থেষউটপ্যমিতি বু গুণপ্রাধান্যং বক্তুং সহ শব্দ! 
ইতি ॥ ৫৯ ॥ ৃ ৫ ্ 

রা হর্বকারিতং সম্্রমমাহ দ্বাভ্যাং। তেব ইতি। তে বৈ| 

কিল বদনমেব অপিত পন্মকোধঃ ঈষদ্বিকসিতং নীল।- 

স্বজং। তং উৎ উর্ঘং বীক্ষ্য লব্ষমনোরথাঃ সম্ভ নখ! 

পরমেশ্বরের বাক্য যে বেদ তাহার ফলজ্ঞাত নছেন। কেবল ] 

বিপম্চিৎ ব্রন্মের গুণ সকলকে অনন্ত বলেন। বিগস্চিৎ 

ব্রন্মের সহিত সমুদয় কাম ভোগ করেন ॥ 

ক।মশব্দের অর্থ কল্যাণ গুণ। পরকব্রন্মোর সথ্িত: সেই 

সকল গুণ যোগ করেন ইহাই তাৎপর্যা। খাঁহার অন্ত গাই 
উহাকে সেই শরীরে হৃদয় বিদ্যা দ্বারা অন্বেষণ করা কর্তব্য 

ইহার ন্যায় গুণের প্রাধ।ন্য বলিখার নিমিত্ত সহ টি প্রগেগ 
করিয়ছেন ॥ ৫৯ ॥ র 

হর্ষকারি সন্ত্রম ছুই শ্লোকদ্বার। টিরটার 1. 
11 ণতে বা ইতি” ৬* শ্লোকে | লেই খধিগণ ! অমিত পগ্ম 
| কোষ অর্থাৎ বিকসিত নীল-পদ্ঘের ন্যাগ্ন'ভগবানের বদন উদ্ধ নট 
দৃষ্টি।রা অবলে।কন করত মনের পূর্ণ .করিয়ছিলেম। | 

না ূ চা 28 



| ৪২৮ 'ঘট্লহদ্ভ১। [ ভগরহ্ান্দর্রঃ,। 

এবাকুণিয়নয়ঃ. তেষাং শ্রেয়ণমা শ্রুয় ভূতং অজ্যি-দ্বন্বং পুনর- 
বেজ্জ্য মধে! দুষ্ট্য।-বীক্ষ্য পুনঃ -পুনরেবং বীক্ষ্য খুশপৎ 

 ্র্বাঙ্গলারণ্য গ্রহণাশক্েঃ পশ্চান্গিদধ্যুশ্চি্তয়। আহঃ 

কফুগপদের কথমিদমিদং সর্ববং পশ্যেমেত্যুৎ কণ্ঠাভিঃ স্থায়ি- 
ভাগতপাষধকং.চিন্তাধ্যং-ভ।বমবাপুরিত্যর্থঃ ॥.৬০ এ 

পৃংসামিতি বহুমতং ব্রহ্মণে।হপি ঘন প্রকাশত্বাদত্যাদর! 

: আ্পরদং।। বহুনাং তত্ব দৃশাং মংযতমিতি বা. পৌংস্সং 

- “*€৫পীরুষং বপুদশিয়ন্তং | অস্য শ্রীবিকুাতনয়ন্যব শায়ি 
 নারামুশাখ্যং পুরুষাবতারত্বেহগি নতু ব্রন্ধা্দি ব€ সোপাধি 

ভগ্ব্বনের নখ.সকলই অরুণ বর্ণ মণি তাহাদের আশ্রয়রূপ 
চরণদ্বয় পুনর্বার অবুলোরুন করিয়! অর্থাৎ অধে! দৃষ্টিদ্বার। 
পরায়দর্পন করিয়া .এক কালীন . সর্ববাঙ্গের লাবণ্য গ্রহণে 

| মন্দ হইয়া! গ্ুশ্চাৎ চিন্তা! করিয়!ছিলেন, .এককালীন.কি 

| প্লরুরে.এই সুমুদ।য় দর্শন করিব %ই.বলিফ্া উত্তকষ্ঠা বশত 
| স্ঞজিভাব, পোষর চিন্তা,নামক তাব প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন॥৬৭॥ | 

| “পুংসামিতি” ৬০ শ্লোকে, বুমত অর্থাৎ ব্রন্মেরও. ঘন 

| প্রকাশ. প্রযুক্ত অত্যন্ত আদরাম্পদ,। -অথব! .বহু-বহু তত্বজ্ঞ | 

| দিগের সম্মত ইহাই-বা.। “পৌংত্সং” অর্থ]ৎ পুরুষ।কাঁর বপুঃ 

1 শ্্রন..ররাইয়।ছিলেন.। এই বকূঠঠাত্নয়ের সমুদ্রে শয়ি, 

ৰ 'লায়িফপ নমর পুরুষাবতারস্থে ১9 ব্রহ্মার ন্যায় উপাধি 

" ১৫ 
ন শ্কি 



'ভগবঙসঙ্গর্ভচ | ] 'ফটললার্ভত1 ৪৯৯. 

তপ্। হনাবিভূর্ভ পুরুষাকারত্বমন্তি কিন্তু শ্রীবিযুঃবৎ' 
গাক্ষাত্তজাকারত্বসেবেত্যর্থ; অপিসাদ্যকৈন্ব্ষ্যৈষুর্তিং বিশি-: 
ফ্টং নতৃপলক্ষিতং।' অনেন তেষাং স্তত্যাম্পদদ বিশেষণ- | 
€স্বন এশধের্াপলক্ষি সধন্ত ভগান।ং ত।দৃশতুং ধাঞজিতং | 
সমগৃণন, সম/গস্তবনিত্তি 8 ৬১ 
অথ ভ্রীতগব তত্তদৃশত। ব্যঞ্জনীং নিজীং গুক্তিং তেষাসেব 
শ্বহার্দাভিবক্তিকরণ স্ততি বাক্যেন প্রমাণঞ্জতি 1 ভ্ীকু- 

মার উচুরিতি। শ্ততিমাহ য ইতি পঞ্চতিঃ। তত্রাক্ষর 

বিখিষউ অনাবিষ্ভতি পুরুষাকার নহে কিন্তু শ্রীবিষুঃর ন্যায়, 
| সাক্ষাৎ তদাকারত্বই জানিতে হইবে । অনিমাদি অক্ট এশ্বর্যয 

যুত জর্ধাই বিশিষ্ট কিন্ত উপলক্ষিত নছে।: ইহার দ্বার এ 
সকল এশ্বর্য্যাদির স্ততির আস্পন বিশেষণত্ব রূপে শ্রশ্বর্মেোপ- 
লক্ষি সমস্ত ভগের অর্থাৎ লমুদায় এশ্বর্্যের তাদৃশত্ব অর্থাৎ 
সচ্চদানন্দ ঘনত্ব প্রকাশিত হইল। “দমগৃণন» ০ অর্থ 
সম।ক্ রূপে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৬5 ॥ 

'অনস্তর শ্রীতগবানের এপ: গ্রক।শিনী নিজ উক্তিকে 

€লেই সফল খধিদিগ্রের স্বীয় অভিপ্রাণ প্রকাশ করপক স্তুতি 
বাকা দ্বার প্রমাণ করিতেছেন । একুযার! উচ্ টনি 
এঁ সকল মনকাদি ধষি কিলেন ॥ 

৩ স্কদ্ধে ১৫ অধ্যায়ে “যোস্তহি তিঃ১৮। ইত্যাদি ৫ প্লোক 

হইতে & প্লৌ!কে স্তৃতি কছিতেন । শ্রস্থ্যনে অক্ষ: জুযা- 
দহ, সি 



৪৩, | ঘট্সন্দর্ভঃ1 [ ভগবৎমন্দর্ডঃ |. 

জুষামপীত্যনুশ্যত্য ব্।খ্য।য়তে। নিত্যং ব্রঙ্গরূ পেণ প্রক-: 

- শ্কন তচ্চিত্রেং ইদাশীংতু বিশুদ্ধ সত্ব লক্ষণেন' স্বরূপ-। 

. - শক্তি বৃত্তি বিশেষেণ গ্রকাশিতয়া ঘন প্রকাশ পরতৈক-. 

রূপয়। মূর্ত প্রত্যক্ষ হসি অহো ভাগ্যমস্মীক মিত্যানুঃ | 

হে অনন্ত যত্তং হৃদগ(তাহুপি ছুরাআ্বনামস্তহিঠ1 ন 

স্ফলি নোহন্ম।কমন্তহিতে1 ন ভবণি নয়ন মুলং ত্বদ্েব ; 

 রদ্ধঃ প্রাপ্তোহমি। তথাচ। অপি সংগাধুন এত্যক্ষানু- 

মানাভ্যামিত্যস্য বিষ ব।ক্যং পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বযস্তু 

| মপি চিত্ত তন্বেঃ৮ এ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক স্মরণ করিয়া : 
] ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ | . ৃ 

|. হে ভগবন্! আপনি যে নিত্য ব্রঙ্গস্বরূপে প্রক!শ পান 
| তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্ত এক্ষণে যে বিশুদ্ধ সত্ব রূপ স্বরূপ 

ণ শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বার] গ্রকাশিত ঘন কাশ পরতত্তের এক : 

] স্বরণ সুর্ভিতে যে প্রত্যক্ষ হইলেন ইহ!ই আমাদের আশ্চর্য 

ভাগ্য, এই অভিপ্রায়ে সনকাদি কছিলেন ॥ 

ছে অনন্ত ! যে তুমি হৃদঘন্থ হইয়াও ুগাক-ব/জিনিগের ৃ 

রা বিকট 'আন্তহিত থাক অর্থাৎ ত।হাদের নিকট প্রকাশ পাঁওন। | 

| কিন্তু আমাদিগের নিকট অন্তর্থিতি হইলে না, পয ৭ ্মামা- ৃ 

দের নগ্ন গোঁচর হইলে ॥ : 
এই বিষয়ে শ্রুতি যথ| ॥ ূ 

1): হেই রূপ সম/ক্ আরাধনাতেও অ।পনি. প্রত্যক্ষ ও অনু | 



১ ন-| 

ভগরঞুসন্দওঃ | 1 ষট্সন্দর্ডঃ | ৪৩১ 

পর পা __পপ* এ রর পিএ ্প্প পাশা 777 শা শশী শি শিশীশী শিট া্া্টাাাশ্পীশপীশি? শশী প্সিসপ্প পাগল পাপী শা পো 

তস্মাৎ পরাউপশ্যতি নাগ্ুরাত্বন, কশ্চিজ্জীবঃ প্রত্য- 

গালা নমৈক্ষপ বৃত্ভচক্ষরম্বৃতত্বমিচ্ছনি(ত ॥ 
অন্তদ্ধাণাঁভাবে হেতৃঃ ভবদুদ্ভবেন ব্রহ্গণা তেনান্মৎ পিত্র! 

যাহ” হইদবান্ুরর্ণিত রহ উদ্দিষ্ট ব্রহ্মাখ্য বহন্যঃ  তদৈব 

কর্ণ মা্গণ গুচাং বুদ্ধিং গতে।হসতি তদুক্তং । অক্ষর” 

জুমামপী:ত ॥ ৬২ ॥ 

নু পিভ্রোসদিষ্টং ভবতামদুশ্যমাজ্মতত্বব অহ্ং ত্বন্য 

৮ শপ আজ জপ সপ. পাপা পবা পাশ শা 

সাঁন দ্বারা দ্িয় বাক্য হইয়াছেন । যে হেতু শয়স্তু (ব্রহ্মা) 

অ.ত্ম বিষণ ব্যতিরিক্ত পরাগ বিষয় গর্থাৎ ঘট পটাদি বিষয় 

ইন্ডিয্ সকলকে জয় করিয়াছেন। ০সই হেতু অন্তর!ত্া! যে 

আপনি আপনাকে ভিন্ন দর্শন করেন না। [বস্তত চু ০কোন৷ 

পার পুরুষ মোক্ষেচ্ছু হইয়। গ্রতাগাত্মাকে দর্শন করেন ॥ 

অন্তর্ণানের অভাবে হেতু এই, গ্রভো ! আমাদের পিতা 
ব্রহ্মা!) €তাগ। হইতে তাহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে 

তোমার রহুলা অর্থাৎ ত্বদীয় ব্রহ্ম ৬ত্ব আমাদিগকে উপদেশ 
দেন, তগুকলেই ভূমি আমাদের কর্ণ পথ দ্বার। বুদ্ধি মধ্যে 

: গ্রবিন্ট হছয়াছ, এই বিষয় উল্লিখিত অধ্যায়ের “অক্ষর জুষা” 

এরই &২ শ্রোকে বর্ণন হইয়াছে ॥ ৬২. | 
ভগবান, য'দ এই দধুপ কহেন আহে, খধিগণ | তা 

[৮৬] 



রি 

৪৩২ ষট্সন্দর্ভঃ । [ ভগবৎসন্দর্ঃ। 

এ লাশ চারা সা পপপাসপীপ ৮ াশীশ শি ও টিটি পরশ শন ০৩ 

এন স্যাং দৃশ/ত্বাৎ নৈবং। অন্মৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদ 
নিরাসাদিত্যাহু স্তং ত্বামিতি হে ভগবন, আত্মত ত্বমেব 
পরং ত্বাং বিদ।মঃ বিদ্াুঃ প্রন্াভিজানমঃ | কেন প্রত্য- 

ভিজানীথ। সংপ্রতি অধুনা সত্বেন অস্মান্বেতদ্রপাৰি 
ভাবেন। এতাঁবস্তং কালং ন জ্ঞাতবস্তেবয়ং অধুনা তু 

সাক্ষাদনুভজবেন নিশ্চিতবন্তঃ স্ম ইত্যর্থঃ (ব্রহ্ম চ শ্রীবি- 

গ্রহশ্চায়ং স্বপ্র কাশ পরমাত্ত্বেন এব স্করি চিত্ত 

বৃত্তি ব্রঙ্মব নেত্রে স্ফ,রতি শতু দৃশ্যসে। নেত্রে চ 
তত্রাধার মাত্রমিতি দ্ব়মপ্যভেদেনৈব প্রতীম ইতি 

০. 

দের পি ব্রল্পা তোমাদ্বিগকে যিনি দর্শনের বিষযীভূত হয়েন 
না, সেই ব্রহ্ম তত্ব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অন্য, 
যে হেতু দৃষ্ট হইতেছি, ইভাতে খধিগণ কহিলেন ইহ! বলি- 
বেন ন1, আমাদের প্রতিজ্ঞা দ্বারা শেপ নিরাশ হওয়া 

বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, “তং ত্ব(মিতি” এই ৮৭ শ্লোকে ॥ 
হে ভগবন.! সেই আত্ম তত্ব রূপ পণম তত্ব আপন।কে 

জানিলাম | কি প্রকারে জ।নিলে, সম্প্রতি এখন শত্ব দ্বারা 
অর্থাৎ আমা সকলে এই রূপে আববর্ভাব দ্বারা । একাল 

পধ্যন্ত আ'পন!কে আমর। জানিতাম না কিন্তু সম্প্রতি সাক্ষাৎ 
অনুভব দ্বার! নিশ্চয় করিলাম । ব্রক্ম এবং এই শ্রীবিগ্রহ 

স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্ব রূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। চিত্ত 
11 রি 
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১ ৮1 
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জপ ৮ -- ক শি শি শা শপ 2 

ভাবঃ। ত্বং শুদ্ধচিভরতৌ € ব্রহ্মব নেত্রে  ইপ্যম্মাকং 

স্ক,রদি নতু দৃশ/ত্বেনেতি ভাবঃ। ন কেবলং প্রত্য ভিঙ্ঞ! 
মাত্রমিত্যানুঃ |) এষামম্মাকং রঙিং রচয়ন্তং। অন্যথ! 

রতিরপি ত্বয্যল্মাকং নোড্ডবে দিতি ভবঃ। 

নিরংমান।দিত্বেন স্বেষামন্যতে| রত্য ভাবখেব দ্যোত- 

যন্তস্তদাবতত্বমাহুঃ। তত্রা্ি সাধন বৈশিষ্ট্য।ৎ কিমপি 
বৈশিষ্ট্যং চাহুঃ ॥ 
যতব্রপত্বেনা বি9! বাদ তুততবং তেইনুতাপঃ কপ] তেনৈব 

বৃভিতে ত্রদ্ধের ন্যা নেত্র স্ফু্ডি পাইতেছেন কিন্ত দৃষ্টি হই 
তেছেন না। নেত্রে এই টা আধার মাত্র। ব্রহ্ম ও 

প্রীবিগ্রহ ছুইকে ই অভ্রেদ দ্বার! জানিলাম। আপনি শুদ্ধ চিত্ত 

বৃ্তিতে ব্রদ্ষের ন্যায় আমাদের নেত্রেও স্ফ্তি পাইতেছেন, 
কিন্তু দৃষ হইত্েছেন না। কেবল জানিল!ম মাত্র তাহা নয় 

এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। এই আমাদের রতিকেও জন্মাই- 
কেছেন। তাহ! না হইলে আপন।তে আমাণের রতিও উদ্ভব 

হইত না॥ 

আত্ারাম মুনিগণের অহঙ্কারাদি না থাকিলেও ভক্ত 

ভিন্ন অন্যত্র রতির অভাবই হয়, ইহাই প্রকাশ করত সেই | 
আত্মতত্ব প্রকাশ করিয়। কহিতেছেন। তাহাতেও আবার ূ 

সাধনের বিশিষ্$তা হেতু কোন অনির্ববচনীয় বৈশিষ্ট কহি- | 
তেছেন ॥ যাহা আনার স্বরূপত্ব রূপে আবির্ভাব হেতু 

ৈৈ ১৫ 
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টে | 0000000৯ 

৪৩৪ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবত সম্দর্ভঃ | 

শী শপ, ++ পপ, এ পপ 

ব্্দিট দূর্টতভিযোগৈ দিত | যন্ধা অনুতাপো 
দৈনাং তেন শিদিতৈ স্তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈঠ' কীদৃশাঃ 
উদ শ্রস্থখো নিরশংম!নাঃ অ “এব বিরাগ। দেবু পিক 

নুবর্ণিতরহ। ইত্যত্র রহঃ শব্দশ্চভুঃ্লোঞ্কী রাত্যা তে 

ভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যপ্ভিতং ॥ ৬৩ ॥. 
থ পুর্বমভেদ্বমতয়োইপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্ত 

বিলাপৈ বিচিত্রিত মতয়ে। ভূয়োপি ভেদ।ত্বিপাং ভক্তি, 

মেব প্রার্থযিতৃং ভক্তানাং স্রখাঠিশয়মাহুঃ ? নাতা- 

আত্ম তত্ব । আপনার অনুতাপ অর্থাৎ কৃপা, তদ্বারা বিদত 

দৃঢ় ভক্তিযোগ ছারা জানিয়াছেন। অথবা অনুতাপ শব্দের 
অর্থ দৈন্য, সেই দৈনা দ্বার। নিণ্তি আপনার দৃঢ় ভক্তিযোগ 

দ্বারা) মুনিগণ কি প্রকার ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তাহার! 

উদগস্থি অর্থাৎ অভিমান শুন্য অতএব বাপ] রথ্তি স্বতরাং 

এই প্রকার হইপে ৪৬ শ্লোকে বর্ণিঠ “পিত্রানুবর্ণিত রহ” 
ূ অর্থ 'আমাদের পিঠা ব্রঙ্গী তিনি যৎকালে আপনার রহগ্য র 

ূ আমাদিগকে উপদেশ দেন। এস্থ:ল রহঃ শবে চতুঃশ্লেকা 

| রীঠি দ্বারা আপনার ভক্তির বাচক ইহা প্রকাশ হইল ॥ ৬৩ ॥ 

অনন্তর পুর্ব্বে অভেদ বুদ্ধি হইয়াও সম্প্রতি স্বরূপানন্দ 
শঞ্তিয় বিলাস দ্বার বিস্মিত বুদ্ধি হইয়া সনকাদি পুনর্পার 

ভেদাত্সিক শক্তিকে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ভক্ত নকলের 

রা ৯ 
সরে 
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ন্তিক্মিতি আত।স্তিকং মোক্ষলক্ষণং এসাদমপি কিমুত। 

ন্যর্দিন্রা'দ পদং ॥ ৬৪ ॥ 

ইদ্দ।নীং স্বাপরাধং দে)াএয়ান্তে। ভক্তিং প্রার্থমন্ত্ে কাম 

মত হে ভখবন অতঃ পুর্ববমন্মকং বুজিনং নাগুব। 

ইদশীং তু সবাণ/পি জাতা!ন যওস্তন্র্তী শণ্তো । 
অতন্তৈরিনৈনিরষ্েযু কামং নোহম্মাঞং ভপে। জন্ম | 
স্তাৎ | আনন তদধিগম উত্তণ পুর্বাঘয়ো রশ্লেষ বিনাশ 

তদ্বপদেশ।দিতি গ্যায়েনাসংভ৭ তদ্ভাব।নাং ব্রহ্ধ জ্ঞানিণ।- 

2 পলিস্পাপী শিস ১৯ লতি ৮ শশী পাশে আপ স্টালাস্প্প্পীসেস্পসসপ এপ ০ 

স্বখাকিশয় কহিতে.ছন ॥ 

৩ ক্ষনে ১৫ অধ্যায়ের ৮৮ শ্লোকে ॥ 

“নাত্যপ্তিকমি৬” হে ভগন্নন! যেসকল কুশল ব্যক্তি, 

আপ্কার আভ্যন্তিক শর্থাৎ সোক্ষ লক্ষণ প্রসাদকে ও যখম 

গণ্য করেন না তখন অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ॥:৬$ ৮. 
সম্প্রতি গনকাদি খাঁষগণ স্বীয় অপরাধ এ্রকাশ বরকত 

ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন । “কামনিতি৮ ৪৮ শ্লোকে ॥* হে] 
ভগ্ন. ইনার পুর্বেব আমাদের পাপ ছিপ না, এক্ষণে পমু- | 
দায় গাপই জন্মিল, যেহেতু অ:পনার ভক্ত ছুই জনকে শাপ | 
দিয়াছ, অঠএব সেই মঞ্ল পাপে আমদের নরকে যথেষ্ট; 
জন্ম হউক | এই শ্বীকার দ্বারা নরক জন্ম প্রাপ্তিতে উত্তর 

পূর্ব পাপ দ্ধয়ের আশ্েয ও বিনাশ হউক। ্তধ্যপদেশা 

স্পেস ীপসপিসস পোপ শি তত পাসে ৯ স্পা পা ও সপ শাসন? সী স্সীসসপমস্প্া রস্প 

০ ১১১ 
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রর. পক পাম 

ম্পি শ্বেষাং ষহুনরককারি বনু বজনাপাত ক্মাপণেন 

তয়েরিথং ভূতগুণো। হরিরিতি বৎ সর্বাডূতং মহিমত্বং 

 সুচিতং। গাছে নিরযু] অপি ভবেয়ুরেব ন তাবতাইপি 

পর্ধ্যাপ্তং | তেভ্যশ্চ নাম্মাকমপি ভয়ং আত্র তু মূলং দুক্ষুলং 
ভব পরাঁভুখা ভাব এব সত্বল্মমকং মাভূদিতি স কাকু 

স্পা শীট ও ৫ আপ রস _ ও 

দিতি” অর্থাৎ তাহা ছল কিনা! তদধিগমে (্রহ্মদর্শনে ) পরে | 

যে পাপ হুইবে তাহার অস্পর্শ আর পুর্ব যে পাপ হইয়াছে 

তাহার বিনাশ হইল । যেমন পস্মপত্রে জলস্পর্শ করে ন! 

তাহার ন্যায় পাপ ও কর্ম স্পর্শ করে ন!। যেমন ঈশিকা 

তুলাতে অগ্নি স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ ভক্মর[শি হয়, এই বূপ 

ব্রহ্মজ্ঞানির সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়। যাঁম, সেই ছল প্রযুক্ত । 
ইহাই মাধ্বভ।ষ্য ব্যাখ্যা | এই ন্যায় দ্বার! ব্রন্ধ জ্ঞনিদিগের 
নরক জন্ম অগভ্ভব এবং আত্মীয় সকলের অর্থাৎ ভক্তগণের 

বহু নরককারি বহুতর পাপের ঘে আপতন তাহার ক্ষমাপণ 

দ্বার। সেইজয় বিজয়ের “ইং ভূত গুণে। হরি” ১ স্কন্ধের 

৭ অধ্যায়ের ১০ শ্লেকে হরির তাদৃশ অসাধারণ গুগ যে, মুক্ত 

মুক্ত সকলেই তদর্থ অর্থাৎ অহৈতৃকী ভক্তি নিমিত্ত সমুৎ- 

থক হুয়েন, ইহার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অত্যশ্চর্ধ্য মহিমত্ব সুচিত 
হইল ॥ | 

অছ্থে!! আমাদের সমস্ত নরক হইলেও ইহাতে আমা- 

দের পাপের নিক্ষু(ত হইবে না। সেই লকল নরক হইতে | 

৮ ১৫ 
সস আপস এজ 
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প্রার্থয়ন্তে । নু বিতর্কে যদি তু নশ্চেতন্তে পদয়ে! 

রমমেত তত্রাপ্লিবদেব কেবল তন্মাধুর্য্যা স্বাদাপেক্ষয়া 
নতৃ ব্রন্গাত্বা নুভবাপেক্ষয়া। এবং বাচশ্চেত্য।দি। অত্র 
ভক্তাপরাধপ্য ভগবঠাহক্ষম! তদিচ্ছামাত্র কৃত তৎ জ্রোধ 

জননাভ্ডেষামপরাধ'ভাসত্তবে নেতি জ্বেয়ং। শ্লে।ক দ্বমেই- 

শ্মিন টৈবল্যান্নরকোহপি ত্বস্ক্তিমাত্রং কাময়মানা।নাম- 

স্ীকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়।নিতি শ্বারস্য লব্ধং ॥ ৬৫ ॥ | 

আমাদের ৩য় নাই। এস্থলে আপনকার প্রতি পরাজ্ুখী ভাব 
রূপ যে দুঞ্চল অর্থাৎ ঢক্ষ চলে জন্ম তাহা! যেন আমাদের ন! 

হয়। খধিগণ কাকু অর্থ।ৎ কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে লাগি 
লেন । “নু? শব্দের অর্থ বিতর্ক । হে ভগরন.! যদি আমাদের 

মনঃ আপন্কার চরণারধিন্দে রমণ করে অর্থাৎ তাহাতেই 

অলির ন্যায় কেবল তাহার মধুধ্য আন্বাদন অপেক্ষায় রমণ 

করুক কিন্ত ব্র্মত্বের অনুভব অপেক্ষা দ্বর। রমণ না করুক। 

এই প্রকার “বাচশ্চেত্যাদি” এনস্থলে ভগবান, কর্তৃক ভক্ত 

বিষয়ক অপরাধের ক্ষমা | কিন্তু সনকারদ্দির তাহ! নিজেচ্ছ 

বশতঃ হয় নাই, ভগব!নের ইচ্ছামাত্রে সনকাদির ক্রোধের 

উৎপত্তি হয় একরণ ঘনকারি ভক্তাপরাধ হয় নাই, উহু! 
অপরাধের আভ।স মাত্র জানিতে হইবে। এই ছুই 
শ্লোকে কৈবল অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষা! নরকও আপনার ভক্তি 
মাত্র অঠ্িলাষ আমাদের ততৎলহু বিরোধ হেতু শ্রেক্সস্কর 
৮ ৯ 



পরশে 
৮০. ৪৩৮ ষট্সন্দর্ডঃ | [ ভগবত্মন্দ 

'তথাহুপীর্থং কৃতার্থত্মন্থাকম্চিত্রমিত্যান্ছঃ | প্রাছু- 

রিতি । অনত্বন।ং আত্মনস্তব একাস্ত ভভ্িরহিতাঁন।ং 

আপগ্রাকটোহপি উৎ উত্খং মঃ গ্রতীতোইদসি ত্মৈ তুভাং 
নম ইদং বিপেমেতি আউ্রেতছুক্তং ভবতি । এছ হন্গ- 

বি সিদ্ধানাং পরাপব গুরুশ।মপি গুরবঃ | আঅতএপ পরম 

হংস মহামুশীনাশিত্যক্ঞং | তং ত্বাসঙং জ্ঞা-ঘণং স্মভাব 

প্রধ্বস্ত মায়াগঞ্েদ সোইছৈঃ। সনন্দ দ্যৈহর্দদ সংবিভাব্য 
পপ সপ পপ সস এ 

| অর্থ! ভক্ত্যভিলাষি আমাদের মুক্তি আপেক্ষ। নরকও গাল 1৬৫ 

তগাপি আমাদের এই প্রকার ক্ুশার্থত আিশধ এই 

অভিপ্রায়ে ৩ স্বন্ধের ১৫ অধ্যাথের ££|দুশ্চ কর্থ? এই ৫০ 

শ্লোকে কহিতেছেন। “অনাতআনা, অর্থাৎ আত্মা যে আপনি 

আপনার একান্ত ভক্তি রহিত নাত! জনসক্ণের [নিকট যে 

আপনি অপ্রকট হইয়াও এই প্রক।রেজ্ঞাত হইয়ছেশ সেই 

আপনাকে আমর। নমস্কার করি। এস্থলে ইহাই কথিত 

হুইল । এই সনকাদি ব্রন্মবিদ্যা “ভান” [সদ্ধ পরাবর গুরগ | 

[সরুলেরও গুরু । অতএব পরমহুংন মহামুনি সকলের ইহা! 

এই ক্মধ্যাযের ০৭ শ্লোকে উক্ত হইয়।ছে ॥ | 

৯ ব্কন্সের ৮ অধ্যায়ে ১৯৮ শ্লোকে 07... 

 শ্রতো ! আপনি জ্ঞান ঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ব মুর্তি 
;আতএব ঘে সকল ব্যক্তির মায়। গুণ নিমিন্ত তেদ মোহ 

৮ ৯ 
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পল পপি ২৩ পতি শালা ৮০ পাস শপে সী স্পা পপ শপ আপা? স্পা 

শিঠি প্রীমদংশুখদ্ধ। কাদে ইহাত্া তু ং সল্যগ জগ।দ মুনয়ো 
যদচক্ষতাত্বপ্িতি ব্রন বাক্যাদৌ। তন্মৈ ম্বদিত কষায়ায় 

তমস; পাগং দর্শথঠি ভগবান সনত্কুমার ইত্যাদে 
রী! চ তথ! প্রগিদ্ধং | পাস সুভংদ্ৰ হা সিদ্ধস্য! 

পা পপি শট 

প্রধবস্ত হইয়া .ছ তাদৃশ সনন্দ- দি নি জনেরও হৃদয়ে । বিচিন্ত- 
নীয়। আমি মুড, বিচার দ্বার।ও ক্িরূপে আপনাকে লানিতে 

পারি । ফলন আপশি জ্ঞানঘণ স্ন্দূপ এ গযুক্ত জ্ঞানের বিষয় 

নহেন, যদি লা।২ বিচাপেখ বিষয় হয়েন ৩থাচ আমি মায1গণে 

অভিভূত, ক্র *রাং বিচারে সমর্থ নহি ॥ 

ৃ এই অংশুমানের বাক্য।দতে ॥ 

তথ ২ ক্কন্ধেব ৭ অপ্যায়ে ৫ শ্লেকে ॥ 

হে নারদ! আম বিবিধ পে।ক ত্জন করিতে অভিল।ষ 

[ করিয? তপঙা।। করি, ভাহা ভগবান সমপ্পণ করাতে তিনি 

আমার শ্তি প্রসন্ন হইখ] চঞ্িটী সন নাম ধারণ করেন 

অর্থৎ সনহকুমাগ, সনক, সশন্দ এবং পসনা৫ন এই চাপ নামে 

ঝষি হয়েন এবং পুর্বৰ কলের প্রপয়ে খিনষ্ট আত্ম তত্ব এ 
মুনিগপকে সম্যক পে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার। 

ততক্ষণ শগস্ব মান আত্মতত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । এই 

ব্রক্ষ।(র ব।!কো ॥ 

অপর, ভগবান শনৎকুশার সেই ম্বর্দিতকষায়কে, (ব্ষিন 

বাসন। রছতকে ) “তমদঃ৮ সংসারের পর দেখাইলেন। 

আল্লা পি 

| 77 ] 
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ণেম়াদিভিবি “স্রোহপি সংভাব্যঃ নু সিদ্ধানুভবচ্য। 
ত্ং গগ্রপঞ্চমধিরূঢ সমাধিযোগহ স্বাগ্রং প্ুননভিজঙ্ে 
প্রশিবুদ্ধ বস্তরিতি গ্রীকপিলদেব বাক্যাৎ । অত্তঞএব 

তেষাং প্রধবস্ত মাঁয়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকম- 

পি দুর্ঘটছূর্ঘটন1কারিণ্য। প্রীতগবদিচ্ছয়ৈব জাঁতমিতি তৈ- 

রপি ব্যাখ্যাতং | জদেবং তেষ।ং সতত ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্বং 
পপ স্পা  শাশিস্প্পাসপিশপিীশিশী পাশা পিপিপি আস জপ স্প্প্সপ ৮ শশা শিীট নিশি িশ্ী্িশীশীশ্পোিতাস্পটাশীশীাসপস্টীসিসসপপা পাপ শী ০ দা সীম সপ 

ইত্য।দি. শ্রর্তিতেও এরূপ প্রদিদ্ধ গাছে ॥ 
অণিমদি এশ্র্ষয দর! এনুভবন সিদদ্ধিণ বিভ্ও সম্ভবে কিন্ত 

সিদ্ধ।নুভাবের বিদ্ঘ সম্ভবে না, যে হেতু এই বিষমু ৩ স্থন্ধের 

২৮ অধ্যয়ে ৩৮ শ্লোকে কপিল কহিয়াছেন যথ! ॥ 

যোগি ব্যক্তির দেহ পুর্ন সংস্কার বশতঃ স্বীত্র ব্যপার 
গির্রাহ করত যানৎ আনার শারভভক কার সমাপ্তি না 

হুয়ু ত।বৎপর্ধযন্ত ইন্দিয়ের হহিত বর্তমান হইরা জীবিত 

থাকে, কিন্তু সমা(ধ পর্য্যন্ত লাভ নরিযা আনা তত্ব অবগত: 

হওয়াতে স্বপ্রাদি দেহ ভূগ্য পুভ্ভদি দেহ সহ এ (হু পুন- 

বর্বর পাপ হন ন| অর্থাৎ খাহাতে তাহার “আমি আমার 

এই রূপ অভিমান পরিত্যাগ হয ॥ 
অতএব মাযার গুণ থে ৭ মোহ তদ্রহিত সেই সনকাি 

| খধষি সকলের ক্রোধাদি ও দুর্ঘট ঘটন।কারিণী ভগবদিচ্ছ। দ্বারা 
ই'জন্মিযাছিল। ইহ! ্রপ্স।মিপাঁদই বব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

স্থতর।ং.এই ঝধিগণের.ব্রন্মানন্দ মগ্রত্ব সিদ্ধ হইল। যে হেতু 

4 ১ 
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1 বস শি শিট ত ৮. _- শি 

পিদ্ধং তছুক্তং অক্ষরভুধমপি ইতি যোহন্তহিতি 

ই্যাঁপি চ। আগতে চ।ন্যত্র ব্রহ্মজুষামবিক্ষিণ্ত চিত্তত্বং ॥ 
যথা সপ্তমে জ্রীনারদ বাকাং ॥ 

কামাদিভিরন|বিদ্ধং জানান বুর্তি যু |, 

চিন্তং ব্রহ্ম স্থখ স্পৃ্টং নৈবোভ্তিষ্ঠেঠ কথিচিদিতি। 
তথাপি 2েষাং শ্রীঞ্গবদ।নন্দকুন্ট চিত্তত্রমুগ্যতে | 

এবমন্যেষামপ/।আ্ারামাখ।ং তাদৃশত্বং আয়ুতে । 

স্বন্থুখ রি নানদ্্যঘ স্তাশ/ ভাবে। 
শ্পিশ এপ্পিপাসপ শিপ শত শত এ 

পপ -স্ প ভি শপ ও ৮২ শাশাশা শি পাশপাশি পালিশ সত শপ ০০ শপ 

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪ ১ ক্লোকে কতাক্ষর। জ্যামপি” তথ। 

“যে! হন্তৃহিতি” ও স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের এই ৪৬ শ্লোকেও 

উক্ত হইয়া,ছ। অন্যত্র শর্ত হইতেছে থে ব্রহ্মা নন্দসেবি 
সকলের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না ॥ 

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৭ শ্লেকে ভ্রীনারদের বাক্য যথা ॥ 
মহারাজ! যেচিত্ত কাগাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয় তাহ। 

আর কদাচ উত্থিত অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্ম সুখ 

মংস্পৃষ্ট হওয়।তে তাহার সমস্ত বৃত্তি শান্ত হইয়া যায়। 
তথাপি তীহ।দের চিত্ত ভগবশ সম্বন্ধীয় আনন্দ কর্তৃক 

আকৃষ্ট ছষ্টযাছিল। এই প্রকার অন্য আত্মারাঁম সকলেরও 

চিত্তের আকুইত শ্রত হইতেছে ॥ 
১২ স্কন্ষের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লেকে যথা 

সত কইলেন, স্বীয় সুখে ০ চিত্ত, অন্য ভাব বর্জিত, 
রে. 5. ৪ | ১ 
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পপ সপ, এর ররর ওটি 

ইপালিতরুচিণ লীশাকৃষ্টসাণ ইখ্যাদ্ষু ॥ 

তথ লোকসংগ্রহর্ৈবৈষ। তমা: ভক্তিপ্রক্রিয়' প্রাচীন 
সংস্কারবশ। বা । নৈসং উভমন্রাপি বাসো যথা পরিকৃতং 
মদ্রাশদান্ধ ইতিবস্তরাবেশাসংভবাৎ । দৃশ্যতে ত্বন্যত্রা 

নাবেশ? ॥ | 

মানস মে স্বৃহা যুক্সণ্ পুর্ব? সনকাদয়?। 

দিনার লোকাল্লো: ক্ষ চিজ ইত্যভি 

তগবান, চিন টিন লীলাগ নর ১করণ মে খছি 

এই কত দীপ পুর।ণ সংহিতা বাক্ত করিয়াছেন, মেই খিল 

পাপ নশক ব্য।স পুজ শ্ীশুকদেবকে প্রণাম করি ॥ 
যহ। হউক, পোকসংগ্রছের শিমিভই স্নকাদি মুনিগাণির 

এই প্রকার ভক্তি চন্য গ্রাচীন সংস্কার বশন্তই বা । উভয় 

স্যলেই এ প্রকার ন"ছ, কেন না, 5 স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৩৭ 

শ্লোকে, মদির। মদান্ধ ব্যক্তি যেমন আপনার কটিঙটে পরি- 
বেষিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়াগিয়াছে খনুশন্ধান করে না, 
ইছার ন্যায় তাহতে আবেশ অসম্তব। পরন্ত তাহাদের 

অন্যত্র অনাবেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥ 
৩ ক্ন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ব্রহ্ম বাক্য বথা॥ 

্রঙ্গ। কহিলেন আহে দ্েবগণ ! তোমাদের পুর্বিজাত মন- 
কাদ চতুন্টয় আমার মানস পুত্র লোক মধ্যে নিষ্প্হ 
হইয়া আকাশ মার্গে বিচরণ করিত প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
৮ ৮ 
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ধাঁনাৎ। ভগবতি ত্বাবেশঃ পরমহংস মহামুরীন।সন্বেষণীয় 
চরণাঁিণ্যত্র য'দৃচ্ছিকতা বিরোধ্যন্বেষণীয়ত্ব(ভিধ।নাঙ ॥ 
পঞমেতু ॥ 

জস্লদী নিশিত জ্ানানশপিধুতাশেষমলান।ং ভবহ স্বভাবা- 

নামত্বারাম।ণ'ং মুণীনামনলরঠ পরি গুণিত গুণ গণোত 

পদ্যে *দেক নিষ্টত্বমপুাক্তং । অজিত রুচির লীলা কুষ্ট- 
গা ইত্যব্রৈৰ চ। আব্রাপি হেনেশ নির্তি মবাপুরলং 

সপ পল জল আছ আপ পাশাপাশি শীলা শীট ২৮৯17 শিপ শশা ৮৯০৮: শশাশীস্ীীপিশী শত প০৯৮--০৮ পা শী পপ পে ৩ আপি পপ রর পরী পপ ০০ 

এই কখন হেতু | পরন্ত জুগবানে তাহাদের আবেশ পরম- 

ভংম মচমুন মকলেন অআন্বেনশীয চরণব্বত্রকে, এন্হালে যাদৃ- 

চ্ছিকতার অবরোধি আদন্বমণীধত্ব কথন হেভু। এ 

৫ স্কঃঙগা ৩ অন্যায়ে ১৩ পদ্যে যথ। ॥ 

প্রানে! ! তোমার দর্শন অতি ছুল্লছি, যে সকল আত্মার।ম 
মুনিগণের বৈরগ্য দ্বারা তীক্ষীভৃত ভ্ভান।গ্রিতে অশেষ মল 

নির্দগ্ধ হইখাঁছে ত।হাদের পক্ষেও তে।মার কেবল গুণ কথন 
পরম মঙ্গল জন । অতএব তাহ? অনবরত ই তে।মার গুণ-. 

গণের ম্তর করিয়। খাঁকেন এই পদ্যে তাহাদের এক নিষ্ঠত্বও 
উক্ত হইয়!ছে। ১২ স্কঙ্গের ১২ অধ্য।য়ের ৫২ প্লোকে, ভগ-. 

বান অজিতের রুচির লীপ! দ্বর। আকুণ্টান্তঃকরণ এস্থলে-. 
তেও । এস্থানেতেও অর্থাৎ ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫০ক্লোকে, 
হে ঈশ ! ্ মাপনি এই যে থুত্তি প্রকটিত করিলেন ইহার দ্বারা 
১. ১ 
নিলি ১ 
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শা রসসম্্প এজ্্স_ . স-._. ০ এ-সত প ২ 

দশো ন ইত্যাণে স্থখপত্ুগপি সাক্ষ'দেসোন্তং | আতর 
পুর্ব্বেক্তি হেতোশ্চ স্তর গ্রত্যুতে। পালন্ত গ্রসঙ্গাচ্চ 
নেহ।বলোক কলয়। হি ঠা “ক্তামতি মাক্ষাতুক্তেশ্চ 

দৃশামেব জুণং জাতামতানাসক্তি৭িঠত্যপি ন ব্যাখেঠ। 

যং | তশ্লাদাস্ৰার|শাণাং রমণ'স্পপত্বাহ আঙ্বাশ্যমাত্ম- 

বন্তেণ প্রীভগতাণ1 তন্রাপি চকান্ন ৫ঃষাং সংক্ষোভ- 

মক্ষণজুসাগপি চিনততন্বেরাত শ্রবণাৎ ততে।হপি ঘন- | 

প্রকাশঃ । তনতিচিত্র 2 গগবদক্সোপাঙারা ভিশিপেশ 
-পপপশীপাপ্পাশীশীশীীশীটি শা শী িশিশাশীশিশী িশীশাীশ 7 - নং ইট ১৮৪: তি ০» ০ শি ১িশাশ শিশি শপীশী শীত পাপে স্পেস 

আমাদের গেত্র তিপর পপিতৃপ্ত হুল । ইত্যাদি তোকে 

ভগবানের স্ীমুর্তিণ আুখগ্রদত্বও সঙ্ষাহ কথিঠ হইখাছে। 
(এস্হলে পূর্বোক্ত 2৪ স্তুতি বশিপয়ে বাস্তবিক উপ।লস্ত 

অর্থাৎ তিরস্ক।র এপনঙ্গ হেভু ৩ ক্ষঙ্ষের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ 

লোকে, ভগবানের মপ্রেষ কটা:ক্ষই সকলেখ হৃদয়ে স্থখানু- 

ভাব হইতেছিল। এই পাক্ষাৎ উক্তি হেতু কেবল চক্ষুরই স্থখ 
জশ্মিল, ইহাতে অনাপত্তি একাঁশ, এরন ব্যাখ্যা উচিত ঠয় 

আতএব আত্মার সকলের রমণস্থল প্রযুক্ত ব্রহ্মনামক আত্ম- 

| বস্তই; শ্ীভগবান। তাহাতেও আবার এই অধ্যায়ের ৪5 
ক্লোকে, তাছাটত যদিও ভীহার। ক্রহ্ষাজ্ঞ'নঘার1 নিরন্তর ব্রহ্ম- 
নষ্ট অনুভব করিতেন তখ।পি তাহাদের চিত্তে হর্ধ এবং শরীরে 
পোর্মাঞ্' হইল । এই শ্রবণ হেতু সেই ব্রর্থা হইতে ও শ্রীতগ- 
[বস্তির ঘন প্রকাশ; সেই সেই খিচিত্র শ্ীভগব?নের ' অর্গ 
১৫. ৯৫1 
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দর্শনাদ।নন্দটবচিত্রী চোপলভ্যতে ॥ 
গার্পন্যথানুপপন্ত স্বরূপশক্তিলাদ রূপৈর্ঝতজি 1? ননু 
ভবতূ তেষামানন্দ।ধিক্যাতন্মিন্নির্বিশেষ স্বরূপানন্দস্যৈব | 
ঘন্প্রক।শত1 £ উপাধি বৈশিষ্টাৎ | যতঃ বিশুদ্ধ সত্বাংশ 
ভাবিতামাং চিত্তবর্তৌ যদ,দ্ষ স্ফ,রতি তদেব ঘনীভূতাখণ্ড | 
বিশুদ্ধ সত্বগয়ে ভগবন্তি সফর উদ ধ্যত্ত তয় |: তর্ট্দক্য- ূ 

মাপন্নায়াং তণ্যাং বিশেষ এব স্ফ,রতি। তদেব. ঘনীদ্ভূতা- | 
খণ্ড শিশুদ্ধ সভ্রময়ে ভগবতি স্ক,রতদধ্যস্ত তয়া। তদৈক্য 
মাপন্নাযাং তণ্যাং বিশেষ এব স্ক,বতি। আতএব শ্রীবি- 

গ্রহদি পরব্রহ্মণোরতেদ বাকি তদত্যন্তত দাত্ন্য- 

উপ।ঙ্গ।দিতে অভিনিবেশ পূর্িক দর্শন হেতু আনন্দের বিচি" 

রাও উপলদ্ধ হইল । সেই বিচিত্রত! অন্য প্রকার অনুপাত 

ভি আর্থাহৎ অসঙ্গতি ছাঁর। স্বরূপশক্তির বিলাসরূপই হই, 

ছেন ॥ 

যদ্রি বল এ সকল মুনিগণের আনন্দাধিক] প্রযুক্ত তাহাতে 

নিট্বিশেন স্বরূপ আনন্দেরই. ঘনপ্রক্কাশ হউক । কেন নর 

উপাধির, বিশিষউভ। আছে । অতএব বিশুদ্ধ সন্বাংশ ভার্ধিত 

চিত্ত ব্িতে যে ব্রহ্ম স্ফর্ভি পান তাহাই ঘনীতুত অপ শুদ্ধ 
সত্বময় ভগবানে: স্ফ. কি করত তাহাতে আরোপিত: দ্বারা 

তাহার:সহিত এক্য ্রাপ্ত সেই চিত বৃত্তিতে-রিশেষ ই, সক 
প্রণ্ড হইল ॥ 
রর ৯ চু 

০ ১ পপ অত এ-ও ০৯ 
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পত্যপেক্গয়ৈব অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদ 

পরমানন্নঃ সমুপলভ্যতে নতু শিশেষ।কার গন্ধে।ছপি তত্ত- 
ছুপাধেরপেক্ষণং তু প্রঠি পদ তদ।নন্দ সমাধিগত কৌতুক 

নিবন্ধন | ভস্ম।ত কথম্নেন শমানেন ততছুপাধীন।মপি 

পরতত্বাকারত্বং সাধ্যত ইতি ॥ 

উচ্যতে। ভবন্মমত ত্াবদবহ শুদ্ধচিত্তবুনৌ পরর্রঙ্গ 

স্ফ,রতি তৎসম্াযগেব স্ফ,রত। ভেদ।ংশ লেশ পরিভ্া- 

গেনৈব ব্রহ্ষবিদ্যাত্বাসীকারাৎ। অমম্যগ, জ্ঞানণ্য তত্ব! 

সপ সপ পা পপ পল পপ আর পা পপ 

অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পর ত্রপ্ধ «এই দুইয়ের অভে? 

বাক্য ও তাহ। অত্যন্ত তৎ সরূপত্ের অ.পক্ষ। দ্বাথাই হুইল 

অতএব সেই সেই শ্রীবিগ্রহও ব্রক্গাপাধিতে এক নির্ভেদ 

গরমানন্দই উপলব্ধ হইল, বিশেষ অ।কারের গন্ধও লাভ 

হইল ন1!। পরন্ত মেই গেই উপাাধর ছপেক্ষা প্রতি পদে 

তদদানন্দ মম1ধিগত কৌতুক নিব্ধন। দেই হেতু কিপ্রকীারে 

এই প্রমাণ বারা দেই সেই উপাধি সক্লেরও পরতজ্ব রূপ 

সাধ্য হইতেছে । এই প্রশ্নে কহিতেছেন। তোমার মতে 

যে শুদ্ধ চিত্ত বৃন্তিতে পরক্রহ্ম স্ফত্তি পাইতেছেন তাহ! 
ভেদাংশলেশ পরিত্যাগ রাই সম।ক্ স্ফতি পাউন যে হেতু 
ব্র্গ বিদ্যার অঙ্গীকার আছে। অসম্যকৃ জ্ঞানের আঙ্গীক।র 
হেতু তদ্বার। মে।ক্ষও সম্ভবে না। অতএব শ্রাব্গ্রহাদিতে 
৫ ৃ ৮ 
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নঙ্সীকারাতেন কৈকল্য।সম্ভব।চ্চ ; অতঠ1 -ন ভ্রীবিগ্রাহ- 

দাবধিকাবির্ভাবাঙ্গীকারে।:যুজাতে.। কিঞ্ । শুদ্ধ লত্রময়া 

.বিগ্রহাদি লক্ষণোপাধয় ইতি বদত স্তব কোহতিপ্রায়ঃ | 
'ক্ষিংংতৎপরিণামা তু -তৎ-প্রচুরা রা নাদ্যঃ রজোইসস্তা- 

(রেন প্রিণ।মাঁস"ভর ইতুাক্তং । 'লচান্তাঃ যেমু রিগ্রক্থাদিযু 

তৎপ্রাচূর্মযং.তে মিশ্র সত্বদ্য কার্ধ্য ভূত ইত্যর্ধীপতোৌ 
'সত্বং.বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভরান.হ্ছিহ! বিত্যিদি বচন গদাতে 
শিঞুদ্ধ পদ বৈয়র্থামিতি মোকজ্মের.তাস্ত বা !বিমিশ্রত্বং 

তথাপি .আদৃশে ব্রহ্ম স্ষংরণ যোগ্যতৈর ন াস্তবেৎ কিং 

০৭ শী শপ তি তল পন আর এশা. ৬ আজ | 2 ২৮ ৯ স্িস্পিলকসস্পিদ তাত শ ৮৩ কাধিক আবির্ভাবের উপযুক্ত হয় না. ॥ 
আর ও।| শ্ুদ্ধ-সত্ময় বিগরহাদি স্বরূপ -উপাঁধি :সকল 

এই যে কছিকেছ ইহাতে :0তামার -অভিগ্রায় কি? সেই 

উপাধি সকল কি .সত্বের বিরার 'অথব| 'সত্ব প্রচুর । অদ্য 

রল্োগুণের-অসন্তাব.ছেতু পরিণাঁমের অপস্তর ইহা উক্ত হয়: 

নাই এবং অন্তয-অর্থাৎ সত্ব প্রচুর নহে, যে বিগ্রহাদিতে সন. 

প্রাচুর্ধ্য হইয়াছে সেই বিগ্রহ সকল মিশ্রসত্বে ক্ষার্ধ্য স্বরূপ 

। কুইযাছেন এই অর্ধাপত্তিতে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের ““নত্বং 

কিশুদ্ধং আয়তে ভবান, স্থিতে)?” অর্থাৎ হে প্রতো ! আপনি 
স্থিতি লালে বিশ্দ্ধ সত্ব-শনীর আশ্রয় করিয়া থাকেন এই 

২৮. ৫ল্লাডক বর্ণিত বিশুদ্ধ -পর্দের ব্যর্থতা ইহাই উক্ত 'হই- 

যাছে। কিম্বা :বিমিশ্রত্ব 'থাকুক'। তথাপি তাদৃশ জর্ধাৎ 

[ ৭৮] 
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পুন বি লেরেগেরানিন। শিম্মৃতিশ্চ স্যাৎ। অথাখপ্ড 

বিশুদ্ধ সত্বাশ্রয়ত্েন তেইপি তদ্রণ তয়ৈ।বোচান্তে। | 

ততশ্চ তে স্বনুভূ শাখণ্ড শুদ্ধ সত্বে তশ্মিন ব্রচ্গীনু ুব-. 
স্তীতি চেও তদযুক্তং কল্পনা গোৌরবাৎ। তেহচক্ষত।ক্ষ 
বিষয়ং স্বসমাপি ভাগ্যমিতি সাক্ষাদেব গোচরী কুতত্বনোক্ত 

তয়। পরম্পরা দৃষ্টত্ব গরতিঘ।তাচ্চ তম্মাৎ সত্বপ্য প্রা্ত- 
বস্তু নিষিদ্ধমেব । প্রকৃত সত্ব পরিণাম ম বা তৎ প্রচুরাঃ। 

কিন্ত্ত স্বপ্রকাশত! লক্ষণ শুদ্ধসত্ব প্রকাঁশিতা ইতি প্রাক্ত- 

নমেবোক্তং ব্যক্তং। আভতএখ য্যোমুপাধিতব নিরা তে 
রর এ ৯ 
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মিশ্র প্রমাণের দ্বারা ভগবানে বর্গ ও “ণ্রে মবোগ।তাই সন্ড- 

বেন|। তাহাতে বিশেষ স্ফনতি উঁকি: গুকারে হইবে, এই 
উদ্দেশ করিয়। বিশ্মৃতিও হইতেছে ॥ 

অনন্তর অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বাশ্রঘত্ব রূপে বিগ্রহ সকস্ও 

অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ব বাঁপয়া উক্ত হইয়াছন, »তএব সনকাদি, 

খধিগণ ন্প্দর রূপে অনুভূত সেই আথণ্ডবশুদ্ধ সত্ব বর্মন 
| ভব করিয়াছিলেন । যদি হই] বল তাহ! অধুক্ত, যে হেতু 
কল্পনার গৌরব হয়। ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ গ্লোকে 

| «তে হচক্ষতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধিতাগ্যং» এস্থণে সাক্ষাৎ 

গোচরাত্ব রূপে উক্ততা হেতু পরম্পরা অদৃষ্টত্বের প্রতি ঘাত 
হইল অতএব গুদ্ধ সত্বের গ্রাকৃততৃও নিষিদ্ধ হইল। 

| বিগ্রহাদি প্রাকৃত সত্বের পগিণ।ম অথব। তাহা প্রচুর নহে। 

শি ১ 
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শাশিশীশা শাশাীশাীতাশাটি শা শাশীীস্পাীস্প 

স্তভদনুদ্ভব| নন্দ বৈচিত্রীচ সংপদ্যতে | তখৈব তমেদমেবং 
ভূত মচক্ষতেতি অত্তব্বিঘ শৌন্দর্য/ বর্ণনং প্রস্তুতোপক।রি 

ত্বাৎ সার্থকং ম্যাৎ। অথণ্ড শুদ্ধ ময়ত্ব কথন মাত্রেণৈ 
ব'ভিপ্রেঠ সিদ্ধেঃ। অতএব নিরীক্ষ্যচ ন বিতৃপ্ত দৃশ 

ইত্তি "দৃক সন্গদ্ষিত্বা্রপকৃতৈবাতৃপ্তিরুক্ত।। তখৈব 
৮» শব্দেনৈবাক্ষর জখিত্বং পদ।রবিন্দ পরিমলাত্মক বায়ু 

লক্ষণস্য তদ্ধিশেষন্য দর্শিতং অন্যথোভযত্র।পি ব্রহ্ম নন্দ | 
- সপ ০৩ এসএস রর এ 

কিন্ত প্রকাশ স্বরূপ শুদ্ধ সত্ব প্রক।শিত ইহ? পুর্বেবেই 
স্পষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে | 

অঠএব সেই সঞ্চল বিগ্রহাদির উপাধিত্ব নিরারুত হুও- 

মতে সেই সেই অন্ুুভপানন্দের বিচিভ্রতাও সম্পন্ন হইল। 

সনকাদি এ প্রকাঁরই তাহাকে এই রূপ অবলোকন করিয়। 

ছিলেন । এ*দ্বারা মনেই সেই দ্িষয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণন প্র।স- 
দিকের উপকারিত্ব হেতু সার্থক হইল । অখণ্ড শুদ্ধ সত্ব 
ময় কথন মাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল ।' অতএব শ্রীভগ- 
বাতি দর্শন করিয়া মনকাঁদি খ'ষগণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয 
নাই, ইহাতে নেত্র সন্বন্ধিত্ব প্রবুক্ত রূপ পত অবিতৃপ্ডি 
উক্ত হইয়াছে । এ রূপ ৪৪ শ্লেকে চকারের প্রয়োগ হেতু 

ভগ্নবৎ পদারবিন্ের সৌরভ বিশিষ্ট বায়ু অক্ষর জধিত্ব অর্থাৎ | 
্রঙ্মানন্দের জয় কাপিত্ব দার্শত হইল। তাহা লা হইলে ; 
১. | রত ॥ ০, 255 ক 

নু লেস সস সতত আস আলা 
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টস্যব নির্বিশেষ তয়োপলভ্যমানত্থে বিদ্যাজুষাম পীতু।পা- 
ধি প্রধীনমেবোচ্যেত: উপাধিযুগলস্যৈব: সিথঃ: স্পর্দিত্ 

প্রাপ্তেঠ। অনেন।ক্ষরাশুভব স্রখ জীযত্ব কথনেন বশি- | 

্ঠাদীনাং পুর্তশৈ। কাদি কমিব শুদাবেশাভ!ন এব মিত্যপি |. 

নিরস্তং ॥ 
“পরবমেবোক্তং'শ্রীস্বামিভিরপি | 
রীপানন্দদর্পি তেষাঁং1: ভজনানন্দাধিকামানেতি তল্মা- | 

দস্তি বৈচিত্র্যমপি। অতএব তৈরপি বিচিত্র তয়ৈব 
ঞার্ধিতং1চেঁতৌহলিবদ্যদি কু তে পদরয়েরমৈতেতযাদে 

চিত্ত এবং দেহে এই উভয়েই নির্িবিশেষ রূপে ব্রদ্মানন্দেরই 
উপলান্ধ হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ সেবি সকলেরই উপাধি প্রধানই 

উক্ত হইত। যে হেতু উপাধিদ্বয়েরই পরস্পর স্পর্ধাক।রিত্ব 
প্রাপ্ত আছে। 

এই.ব্রদ্ষানন্দানুভব হ্থুথ জয় €কাগিত্ব কথন "দ্বারা বশি- 

দি: মুনি সকলের পুক্র শোকাদির ন্যায় এই.ব্রদ্ষের আবেশ। | 
ভাব নিরস্ত হইল-। এই.রূপ শ্রধর স্বামীও ৪৩ শ্লোকে 

সেই মুনি গণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধির্য 
কহিয়াছেন। দেই, হেতু তগধানে বিচিত্রতা আছে। অত 
এব €সই. মুণিগণও- বিচিত্র রূপে প্রার্থনা করায়ছেন যথা 

৪৩-ল্লোকে, গ্রভো।. যদি স্যাৎ আমদের চিত তে!মার 

[,চরপারবৃন্দে ভ্রমর সদৃশ হুইয়। যদি রমণ করে আর্থাৎ মধুকর 
9৫. ৯৫ 

5 টি 



টু ূ রি 

] ভগধতসন্বর্ডঃ | ] যটসন্দার্ভঃ। 8.১. 

অকে চেন্সধুবিদ্দেত কিমর্থং পর্ববওং ব্রজেদিতি ন্যায়েন | 
তুপাধ্যন্তরাম্বেগণ ধৈয়র্থ্য।ৎ । তেষামতদন্বেষণ ০ীতু | 
কাভাবাচ্চ । কিঞ্চ। !.ন' তেষাষতেদ।আকোহনুভবে। 

ঝা, দৃশ্যতে । প্রত্যুত নেষু নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোমুদ! 
কৈঃ। কামং ভবঃ স্ব বুজিনৈ নিয়েষু নস্তাদত্য।দে৷ 
তত প্রতিযোগি নসস্কার1ছু/পলক্ষিত ভেদাত্মক ভক্তি 

স্খমেব দৃশ্যতে । তস্মান্মীয়িকৌপ|ধির্নি হীনত্ব।দ্বেয়াংশ | 
তয়। গ্রতিভৃতত্বা্চ ন তজ্জাতীয়ং স্বখমন্যজ।তীয়ং | 

সপ পাপ্পপসপা সপ ৪ | পর পপ... ও ৭ ২৯ ১ ০০৮৯ পপ সপ চিএ ক টি 

| যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলেও পুগ্প,সমূহে রমণৎকরিয়া বেড়া | 
তাহার নায় কোন প্রকার বিদ্ব না গণিয়া যর্দি আমাদের 

চিত্ত ত্দীয় পদারবিন্দে রত হয় ইত্যাপি স্থলে ॥ 

নিকটে যদ্দি মধু পাওয়া যায় তাহা! হুইলে কিজন্য | 
পর্বতে গমন করিবে। এই ন্যায় দ্বারা ভগবৎ উপাধি | 

ভিন্ন অন্য উপাধি অন্বেষণের ব্যর্থত1 এবং ভগবদম্থেষণ ভিষ্ন | 
কৌতুকের অভাব আছে। ৃ 

আরও বলি। এ মুণিদিগের অভেদা ত্বক অনুভবও দৃষ্ঠ 
ছয় ন, বরঞ্চ ৪২ €শৃ(৫ক, যুনি গণ তাহ।কেধুআগত দেখিয়! 
হৃষ্ট চি.ত্ত মন্তকাঁধনত করত নমস্কার “করিলেন । তথা, %৯ 
শোকে, আমাদের, আত্ম কৃত পাপ নিমিত' নরকে বাস হইবে 

ইত্যাদ স্থলে অভেদ জ্ঞানের বিরোধি নমস্কারাদি ছার 
ূ ভেদাআ্মকভক্তি স্খই দৃষ্ট হইতেছে অএএব মাধধিক উদ ীখি 
১ ৯ 

ছটা -. 
শপ সপ শপ ্ 
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৪৫২. ঘ্ট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভঃ | 

স্পা এ 

৮৫ 

স্পট তি ূ 

কর্ত ,ং একো লতি সন্তেবনন্যথানুপপত্তি স্ধায়াঃ স্বরূপ 

নৌিলিরনঃ বিল।মনাঃ | 
অপিচ আস্ত তাবৎ জীবন্মা সত দশায়াং তুম্মত বিদ্যা- | 
পারি এরতিফলিতন্যৈব সতো। ভরক্গণ? সকাশাৎ শ্রী*গ- 
বতে। ঘণআকাশত । সর্দোপাধি বিনিসুক্ত দশায়ামপি | 

সাক্ষ।ভাদশাহন্ট্যেধেতি স্থত্যভ্তং নাত্যন্তিকং বিগণয় | 

স্ত্যপি কে গুসাদখিত্যাদৌ | অতএব যু কশ্চিদিদং 
জন্ম | (জ্কানাকারাধাং প্রেমাকারামাঞ্চ চিত্রে 

ব্রহ্ম প্রকাশতে। তত্র তুত্তরপ্যামুপাধি বৈশিক্ট্যাৎ 
... পপি পি ০ পপ পাপা শা শা পিপি শণ শ্প্াট শা? শশী তাশিপপিশীাশাশসস শী পিপি পস্প্টি তা? পাশা স্পা পাপা িসপাশী শসা টি পাশা) পপ ৮ সপ পপ পসরা 

ৰ হীনত্ব প্রযুক্ত এবং হেযাংশ রূপে গ্রতিবিম্বিতত হেতু ভক্তি 

জাতীয় স্থখকে অন। জাগায় করিধার নিমিন্ভ সমর্থ হয় না 

 অন্যথ। অনুপপত্তি আর্থা মায়িক শক্তির অভাব ছার! [সদ্ধ 

রূপ ্বরূপ শক্তিরই পিলাস জানতে হইবে। 

আরও বাল। এক্গণে জীবন্মুক্ত দশার কথ! থাকুক, 

এঁ মতে ব্রজোপাধি অর্থাৎ জ্বানোপাঁণির প্রতি ফলিক নিত্য 

স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্রী্গবানেগ ঘন প্রক।শত! । সর্ক্বে।পাঁধি 

বিনির্্ক্ত দশাতেও'সাক্ষাৎ এ প্রকারই অছে, ৪৮ শ্লোকে 

হে ভগবন, | যে সকণপ ব্যক্তি হোমার কথার রসজ্ঞ তীহার। 

তোমার আত্যপ্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষ তাঁহ।কে গণ্য 

করে না, ইত্যাদি স্থলে সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে! অত 

এব কেন ব্যক্তি যদি এরূপ বলে জ্ঞানীক!র এবং শ্রেমাঞার 

৯৮৫ টি 
শরাররপজস_-্ পপ পাপ 



৯ ৮ 
| ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষ্ট্ন্নঃ। ৪৫৩ 

(প্রকাশ বৈশি্টযমি ত্যত্রৈব পুরুষার্থ সারত্বং তত্র তন্রো- | 
.চ্যত**ইতি তদপি স্বয়মেব বহিঞ্তং। ত্মান্নোপাধি ূ 

তারতম্য চিন্তা | ভবতঃ কণাম়াং ইত্যনেন নিরুপাধি 

ব্রহ্ম ভুয্াছ্ুপরি চ বৈচিত্রী স্ফ,টমেবাসৌ স্বীরৃতা। 
' তম্মাৎ সান্তরঙ্গ বৈভবগ্য ভগনতঃ স্ুখৈকরূপত্বং তব্রপ | 

ত্বেহপি ব্রহ্মতে!হপি ঘনপ্রকাশত্বং শক্তিবিলান বৈচিত্রী- | 

চেতি বিদ্দন্থভব গমাণেন নিণীতং অত্র মুক্তা অপি | 

লীলযধা পিগ্রহং কুত্ব। ভজন্ত ইতি যং সর্বদেবা আমনস্তি 

চিন্ত বৃন্তিংত ব্রঙ্গ প্রকাশ পান, তশ্মাধ্যে উত্তর যে প্রেম 
তাহাতে উপাধির বৈশিষ্ট প্রযুক্ত প্রকাশের বিশিষ্টতা এই 
স্থলেই পুরুষার্পপারত্ব। “গুত্র তত্র উচ্যতে” অর্থাৎ সেই 

সেই স্থানে বাহ। উক্ত হইয়াছে তাহা ও ম্বধং বহিষ্কৃত 'হই- 

যাছে। সই হেতু উপাঁধিতারতম্যেগ চিন্ত। হয় নাই |: ৪৮ 

শ্লোকে “ভবতঃ কণায়াং» অর্থাৎ আপনার কথাতে ইহ! দ্বারা 
শির পাধি ব্রন্মরূপ হুইন্তে উপরিচর বিচিত্রত্ত। স্পন্ট'ম্বীকার 
করিয়ছেন। অতএব অন্তরঙ্গ এশ্বধ্যের সহিত ভগব(নের এক 

শখ রূপত্ব ও তৎ স্বরূপত্বে ও ব্রহ্ম হইতে ঘন প্রকাশত্ব এবং 

বিলাপ বৈচিত্র, ইহা বিদ্বান সকলের অনুভব প্রমাণদ্বারা 
নিণীতি হইল, এস্থলে ১০ স্কঙ্গের ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ধৃত 
ীধরস্বামির টাক ষথ! । মুক্ত পুরুষ সকলও লীল!| সহকারে 
বিগ্রহ নিশ্ম(ণ করিয়া ভজন! করেন। 

ও ১ 



1 .. অবযুক্গবো অন্মবাদিনশেচ ত্যত্র শ্র্গশাবদ্বৈত বাদ গুরবেো-। | 
... আশি ৭ ক্ুঞ্ধো স্ুজৈরিজ্যতে বীতফোহৈরিতি মহাভারতে | 

 জক্গতৃাতঃ প্রসাদ শেজিতি ন কাডফতে। ৃ 
লং সর্ধেষু ভূতেম্বু মন্ততজিং লভতে পরামিতি ্ী্গব- 
স্ুপনিষহন্্। যুক্তানামপি গুক্তিতহির্ নিত্যানদ্দ স্বরূপি ] 

... শ্লীতি ভাঁপতত।ৎপধ্য গ্রমাণিতা শ্রতিশ্চ। . তখা।॥ | 
| 

আগ্রায়ণাস্তত্র।পি হি দৃষ্উগিত্যত্র চ মাধ্বনাষ্য প্রমাণিত] 

ৃ 
সপ পাস 

দের অর্থাৎ বিধি সকল, মুযুক্ষু সরল "9 ব্রক্ষবাদি অর্থাৎ | 
লুক কল সম্যর্-প্ররারে পুজ1 কক্িয়া থাকেন ॥ 

এই শতি প্রমাণে অদ্বৈত বাদেরগুরুসকল)ও ভিগঝঠনের | 
ক্্চনা রুরিয়াথ।কেন। 

, আহ1ভারতে যব! ॥ 

মোহ শুন্য মুক্ত পুরুষগণ কর্তৃক ভীরু পুল্নীয় হয়েন॥ | 
হভগরদগীতার :১৮ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লেকে যথা ॥ 

যিনি-ব্ক্মে অবস্থিত, প্রলঙ্ম চিত্ত, সর্ব তুঁতে সঙ্গ এবং | 
:৫শাক-বা-আকাউকষা! করেন না তিনিই আমার.প্রেমাত্মিক 

০ পরপর ॥ ছু 
॥ ৮1 

|| 'কক্রে পা গ-হয়েন, ॥ ক 

ভারত.ত।ৎ্পর্ধ্য প্রমাণিত] শর্গতি যথা 
ক্র মকলেরও নিত্যানন্দ-স্থরূপিনী ভক্তি গমাছ॥ .এ। 
জপ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত! সৌপর্ণ স্ঃতি যথ।॥ 

ৃ 

! 
1 
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ভগবত স্গর্ডঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ । ৪৫৫ 
বাস ৯ 

পীপ্স্সস্পি | এস প্রাক সদ পপ পপ পা পে পি শী 55 এ 

_সৌপর্ণ শ্রুতিঃ।  সর্বদৈনমুপাপীত যাবন্মুক্তি মুক্তো হোন- 
মুরপাসত ইতি । অতএব ্রীপ্রহল।দবলিপ্রভৃতিমহাভাগ- 
বতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য প্রীবিষুপুরাণেহপুযুকতং | পাতালে 
কল্য ন এীতি বি মুক্তস্যাপি জাত ইতি ॥ ৩॥ ১৫ 

আীব্রক্ষ। দেবান্ ॥ ৬৬ ॥ ২৮ 
অত বাইশেষপুরুতার্থস্বরূপ এবাসাবিতি ্ক,উযেবাছ্-: 
গঁদ্যেন ॥ ূ | | 
অথানয়াপি নতবত ইজ্যযে|রুভারভরয়া সমুচিতার্থ- 

শী পিশিপসশিপিসিসসী পিসী সীট ০ পাস্তা 

মুক্তি পর্্যস্ত সর্ববদ। ইহাকে উপাসন! করিবে, যেহেতু] 
যুক্ত সকল ইহাকে উপাপন! করেন! | 

অতএব শ্রীগ্রহলাদ, বলি প্রভৃতি মহাভাগত গণের ধ 
অভিপ্রায় করিয়া শ্রীবিষুপুরাণেও উক্ত, হইয়াছে যথা। 

| পাতালে কাহার না;প্রীতি হয়, তাহাতে বিমুক্ত ব্যক্তির 
প্রীতি হইয়! থাকে ইতি ॥ 

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্য।য়ে এই সকল বিষয় শ্রহ্গ। দেবগণকে 
কছিয়াছেন ॥ ৬৬ 0) 

অতএব এই. ভগবান্ সমস্ত পুরুঘার্থসারস্বরূপ, ইহ! 
৫ ক্ষদ্ধের ৩ অধ্যায়ের ৮1 ৯ গদ্যে সিরা .প্রুতি 
ধাত্থিগ গণের বাক্য যথা ॥. 

বিভো!! আর! অনেকাঙ্গে সমৃদ্ধ এই ০ যে যজ্ঞ করিতেছি 
ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, বে হেত) 

ও ১টি ররর রোরেরর রর তি এরিয়া নেতার | 

(৭৯) 



ঁ 
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10 . 
৪৫৬ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভখবৎসন্দর্ভঃ। 

মিহোপলভামহ্ছে আত্মন এবানুসবনমন্জস। ব্যতিরেকেণ 

বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য ॥ ৮৬ 0. ১২ 

টাকাচ। আত্মন এব অনুলবনং সর্বদ! অগ্জসা সাক্ষাৎ 

বোভূয়মানা অতিশয়েন ভবস্তে। বে অশেষাঃ পুরুষার্থা- 

স্তে স্বরূপং যস্য পরমানন্দস্যেত্যেষ! | শ্রুগতিশ্চ | সর্বব- 

. কামঃ টিতে গর্বরল ইত) ॥৫॥৩॥ 

| ধাস্থিগ।দযঃ শর টীযজ্বপুরচষং ॥ ৬৭ ॥ 

তদেবং ব্রন্নণোহপি যৎ আ্ীভগবতি প্রকাশসম্যক্তং 

ব্যজিতং তত পুর্বমেব বিদ্বদন্ুভববচনপ্রচয়েন 

সিদ্ধমপি িবশেষতো! খিচার্ধ্যতে । তত্ৈেকমেব তত্বং 

না শস্প পপি ০০ পট এ শপ ০০৮৯ স ৪ 

গজ 

সর্বদা আপনাতে অভ্যন্ত রূপে ৬ৎপন্তি শপ যে অশেষ পুরু- 

বার্থ তাহাই আপনার স্বরূপ ॥৮৬॥ 

টাক! যথা । আত্মানঃ অর্থাৎ আপন! হইতেই, অনুসবন 
শবের অর্থ সর্ববদ1, অঞ্জসা শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ, বে।ভূয়মান! 
শব্দের অর্থ অতিশঘ্নরূপে হয় যে অশেষ পুরুতার্থ তাহাই 

যে.পরমানন্দের স্বরূপ ॥ | 
শ্রুতিও যথা ॥ 

.£তিনি সর্ববক।ম, সর্ববগন্ধ ও সর্ববরস ইত্যাদি ॥ ৬৭ ॥ 

»*কতএব এই প্রকারে ব্রহ্ধ হইতেও যে সম্যক প্রকাশিত 
হুইল তাহা পূর্বেই বিদ্বান দিগের অনুভব বচনসমূহ্দ্বার। 
সিদ্ধ হও়।তে পুনর্ববার বিশেষরূপে বিচার করিতেছেন ॥ 

াঞ্ঞঞাাডিারপরলা রা 



ভগবতুসন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৫৭ 

দ্বিধ। শব্দাত ইতি ন বস্তবনে। ভেদ উপপদ্যতে। আঁবি- 
উাবস্যাপি ভেদদর্শনাম্চ সংজ্ঞ।মাত্রস্য | কিন্তু স্বম্বদর্শন- 

যোগ্যতাতেদেন ছ্িবিধোইধিকারী ঘ্বিধ! দৃষ্টং তছুপান্ত 
ইতি ॥ ৬৮ ॥ 

তত্রাপোকস্য দর্শনস্য বাস্তবস্থমন্যস্য ভ্রমজতবমিতি ন 

মন্তব্যং। উভয়োরপি যাখার্ঘ্যেন দর্শিতত্বীাৎ | ন চৈকস্য 
বন্তনঃ শক্ত! বিক্রিয়ম।ণ।ংশকত্ব।দংশতে! ভেদঃ। বিকৃতত্ব- 

নিষেধাতযোঠ ॥ ৬৯ ॥ 

তম্রাদ্দফ্টেরসম্যক্ সম্যকৃত্বাৎ সত্যপি সম্যক্তে তদ- 

_ সপ আত বত 

সপ সপ সে পন. এ, এ-, - তাল. সপ পিপি সরস স্পা পি 

সেস্ছলে এক তত্বুই দুই গ্রকার অর্থ ব্রহ্ম ও ভগ্মষ- 

| দ্রুপে কথিত হুইয়।ছেন, কিন্তু বস্ত্র ভেদ উপপন্ন হয় নাই। 

আবির্ভাবেরও ভেদ্দর্শণ প্রযুস্ত সংজ্ঞামাত্রেরও ভেদ হয় 
ন।ই। কিস্ত্বত্ীয় স্বীয় দর্শনযে!গ্যতার ভেদদবার! দ্বিবিধ 
অধিকারী ছুই প্রক!রে দৃষ্ট সেই এক তত্বের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও 

ভগবত্তত্ের উপ!সনা করেন ॥ ৬৮ ্ 

এস্থলেও একের দর্শন যথার্থ ও আনোর দর্শন ভ্রমজন্য | 
ইহা মনে কারও না, যে হেতু.উভায়েরই দর্শন যখার্থরূপে 

দর্শিত হুইয়াছে। এক বস্ত্র শক্তিদ্বারা বিকারশূন্য অংশ | 
শ্রযুক্ত অংশত্বারও ভেদ লাস্ট, যে হেতু উভয়েরই আর্থ)ৎ | 
ব্রহ্ম ও ভগবান এই ছুইয়েব ভেদশুনা হইয়।ছে ॥ ৬৯ ॥ টা 

অতএব দৃষ্টির অসম্যক্ ও সম্যকৃত্ব হেতু সম্যকৃত খাফা- 



রী বট্সন্দর্ভঃ | [ তগবগুস্ন্দর্ভঃ | | 
! লে রি রঃ 

এ শীত পস্প আর গস পপ ২ পি সা শপ আস পপ ৫০ সস ৯ এত» সা শাশ্পা শটাশিটী শি আশিস পদ 

ননুসন্ধানাথ। একান্িঙ্ধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফ,রদেকো 

তেদঃ। পন্স্মি্থণ্ডতয়। দ্বিতীয়ে। ভেদঃ | এবং 'ঈতি ঘত্রর 
|. বিশেষং বিনৈব বন্তনঃ স্ফস্তিঃ সা! দৃষ্টিরসম্পূর্ণ। যথা 
]. ব্রঙ্মাকারেণ ॥ | 

| যত্র স্বরূপভূতনান।বৈচিত্রীবিশেষবদাকারেশ সা সম্পুর্ণ।- 
: যথা শ্রীভগবদাক(রত্বেনেতি লভ্যতে ॥ ৭০ ॥ 

. তদেতদতিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তি- 
তারতম্যং তম্মহপুরাণাবির্ভাবকারণাত্যাং প্রতিপাদ্যতে 

ষড় ভি ॥ | 
শপ পাপ পা পট শ পলাসপ বট আপা পপ 4 তি সপ আআ | সপ সপ পাশ ০০ _ পপ শি শি টি ০২১০ 

এ সস 

তেও তাহ। অননুসন্ধান নি বা এক টির এক 
দেশ স্ফু্তিদ্বার! এক ভেদ হইয়াছে, অপর অধিকারিতে |. 

অখগুরূপে স্ফসতিহেতু দ্বিতীয় ভেদ হইয়।ছে। এই রূপ হও- 
যাতে যে স্থলে বিশেষ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্ফ্তি হয় সেই দৃষ্টি 

) 

অসম্প ঁ। যেমন ব্রন্ষস্বূপে । আর যেখানে স্বরূপগত নান! 

বৈচিত্রবিশেষ আকাররূপে স্ষুর্তি হয় তাহা সম্পূর্ণ।। যথা 
প্রীতগবানের রীমত্তিত্বরূপে লভ্য হয় ॥ ৭০ ॥ 

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়। প্রথমে দৃষ্টির তারতম্য 
(ছে তাহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়। উহ! ট্রমস্তাগবত ] 
:মহাপুরাণের আবির্ভাব ও কারণ দ্বারা ৬ শ্লোকে প্রতিপঞ্জ 

করিতেছেন 1 

8. চি 

সপ 7 পা শ্। -আজ * 



শা 

সরি 

1 স্ঘর্ভ ভগবগসুন্দর্ভঃ বট্সম্দর্ভঃ | ৪৫৯ 

স্রীনারদ উবাচ ॥ 
জিজ্কাসি *মধীত” ব্রঙ্গ যত সনাতনং । 

তথাপি শোচসা।আ।নমকৃতার্দ ইব পরতো! ॥ ৭১ ॥ 

শ্রীবযাস উবাচ ॥ 

ত্বং পর্যযটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী- 
মন্তশ্চরে। বায়ুরিবাত্াসাক্ষী | 

পরাবরে ব্রহ্মনি ধর্দতো বৃত্তৈঃ 
স।তস্য মে নৃণ্যমলং বিচক্ষ, ॥ ৭২ ॥ 

পা সপ সমপরপ  ৬প_ __া, নিউ ১ নি তি টির গর. পপ, 

১ ্কঙ্গের ৫ অধ্যারেয় ৪ শ্রোকে নারদ কহিলেন, হে 
ব্যান নিত্য পরকব্রন্মের যে স্বরূপ তাহ।ও তুমি বিচার করি- 

মাছ এবং তাহাকে প্রাপ্ত ও হইয়াছ, তথাপি' আপনাকে অকৃ- | 
ত।র্থের ন্যয় সোধ করিয়া কি জন্য শোক করিতেছ ? ॥ ৭০॥ 

এ অধ্য।য়ের ৭ শ্লেকে ॥ 
ব্যাস নারদকে কহিলেন, দ্েবর্ষে! আপনি সুর্য্যের নায় 

ত্রিলোকী পর্যঃটন করিয়! থাকেন অতএব সর্ববদর্শী এবং যোগ- 

বলে প্রাণবায়ুর ন্যাপ প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে 

পারেন, ইহাতে আত্মার ন্যায্ সর্ববলে।কের সাক্ষী, আমি 
যোগবলে পরক্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রত অধ্যয়ন।দি দ্বার! অবর ব্রহ্ম | 
বেদের পারগ হইলেও কিজন্য আম।র ন্যুনতা বোধ হইতেছে ূ 
বলুন দেখি ॥ ৭২ | 

এ অধ্যায়ের ৮ শ্লে।কে ॥ 



১ এ উপ পু 

৪৬, ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎুসন্দর্ভঃ | 

প্রীনারদ উবাচ ॥ 

ভবতানুদ্দিত প্র1য়ং যশো। ভগবতোহমলং | 

যেনৈবাসে। ন তৃষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং ॥ ৭৩॥ 

নৈক্ষম্ম্যম প্যচ্যুতভাববর্জি তং 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং । 

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রেমীশ্বরে 
ন চার্পিতং কন্ম যদপ্যকারণং ৭৪1 

বেদব্যাসের এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিঘ। নার? কছিলেন, 

তুমি ভগবানের নির্মল যশঃ প্রায় বন কর নাই, ভগবানের 
ঘশোবর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্মার্দি আচরণ করিলে তাহার 

পরিতে।ষ হয় না, বর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্্ম।দি আচরণ 
করিলে তাহার অতএব ভগবদযশে! বর্ণন স্চিম্ন যে ধন্মদি 

জ্ঞান, তাহাই তোমার নুনতা ॥ ৭৩॥ 

এ অধ্যায়ের ১২ শ্লেকে। 

অতএব ভক্তিহীন কর্ন বন্ধনেরই কারণ হয়, দেখ সর্ববো- 
পাধিনিবর্তক নির্মল ব্রদ্মাজ্ঞানও হরিতক্তিবর্জিত হইলে 

অতিশয়রূপে শেভ পায় না অর্থাৎ তত্বসাক্ষাৎকারের 
নিমিত্ত কল্পিত হয় না, ঈশ্বরে অনর্পিত অমঙ্গলরূপ যে কাম্য 
ও অকাম্য কর্ন ইহার হরিভক্তিবর্জিত হইলে যে শোভ। 
পাইলে না তাহাতে আর বক্তবা কি ?॥ ৭৪ ॥ 

রি রক ্ী শপ ৮ শত ছাগল ১ শট পাশিশ্সি ৩ 

পপ শী শী শীস্ স্পা « ». __ পে আপা হর. খরার» প্র _স.__.....প এস ০. - এস ১  স্পস  স্, ৬ স্্প্ 



2". . স্ 
ভগবশুসন্দর্ডঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৪৬১ 

শ্যারিস . সপ আর, ০৮ না ্-৯_ এপ এর 

নমো ভগবতে তুত্যং বাস্দেবায় ধীমহি। 

প্রহানলায়ানরদ্ধায় নমঃ সক্কর্ষণায় চ ॥ ৭৫ ॥ 
ইতি মুর্তাভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমুত্তিকং | 
ষঙ্জতে যক্জপুরুষং ম সম্যগ দর্শনঃ পুমান্॥ ৮৭ ॥ 

শ্লোক] অমী বহুভিঃ সংমিশ্র। অপ্যবিস্তরত্বায় ঝটিত্যর্থ- 
প্রত্যয়ারচ সংক্ষিপ্যৈব সমুদ্ধ তাঃ ॥ 

ক্রমেণার্ঘো যধ। | জিজ্ঞাপিতমিতি । টাকাচ। যৎ সনাতনং 
পচ 

এঁ অধ্য।য়ের ৩৭1 ৩৮ শ্লোকে ॥ 

ষড়েশ্বর্য৮ পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রহ্যুন্ন, অনিরুদ্ধ ও সক্ষর্ষণ, 
এই চতুব্হ রূপ ভগবানকে মনের দ্বারা নমস্ক।র বিধান 
করি ॥ ৭৫ ॥ 

এই রূপ স্মরণ করত যে ব]ক্তি মন্রমুর্তি ভিন্ন মৃত্ত্যন্তর- 

রহিত যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সম/গদ্শ 
অর্থ।ৎ যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৮৭ ॥ 

এই সকল শ্লোক অনেকের দ্বারা সংশমিশ্র হওয়াতেই 

অবিস্তারের নিমিত্ত এবং শীত্বে অর্থ বোধের জন্য সংক্ষেপ করি- 
য়।ই উদ্ধার কর! হুইয়াছে। 

পপ আত আজ আন ০০০ হতে ০০ ০ 

সস 

ক্রমান্বয়ে এই সকল বর্ণিত প্লোকের অর্থ দেখাইডেছি | 
যথ। ॥ 

“(জজ্ঞ(সিতমিতি” ১ স্কঙ্গের ৫ অধ্যারের ৪ শ্লোকের 
টাকার অর্থ এই যে। যিনি সনাতন নিত্য পরক্রহ্ম, তাহাকে 

স্র্সসস অভ 
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র্ 
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| ৪৬২ যট্ন্দর্ভঃ। : [ ভগবং সঃ | 

এরর ৯ 

নিত্যং পরং ্রন্ষ তচ্চ তয়! জিজ্ঞানিতং বিচারিতং অধীত- 

মধিগতং প্রাপ্তং চেতার্থঃ | তথাপি শেোচপি তৎ' কিমর্থ- 

মিতি শেষ ইত্যেষ। ॥ ৭৬ ॥ 

ত্বমিতি। ত্বমর্ক ইব ভ্রিলোক্ীং পর্যযটন্ তথ! বৈষ্বযে।গ- 
'বলাংশেন চ গ্রীণবায়ুরিব সর্বপ্রীশিন[মন্তশ্চরঃ সম্নীত্বানাং 

সর্ব্বেধামেব সাক্ষী বহিরন্তর্ত্তিজ্ঞঃ | অতঃ পরে ব্রহ্ম ণি 
ধন্মতে। যোগবলেন নিষ্ তস্য ॥ 

তডুক্তং যাজ্ঞবন্ধ্যেন। 
ইজ্যচারদম।ছিংলাদানন্বাধ্য।য়কর্খীণাং | 
খঅমন্ত পরমে। ধর্থে। ( ক) যদ্যঘোগেনাতদর্শনমিতি | 

আর এ. পপ, ঃ সু সিল 

তুমি বিচার করিয়াছ। “অবীত” শব্দের অর্থ অধিগ অর্থাৎ 
1 প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি শোক করিতেছ, তাঁহা কি 

জন্য £ ॥ ৭৬ ॥ 
_ পত্বং পর্ধাউমিতি” ১ঙ্গদ্ধের ৫ অধ্যায়ের শ্লেকে টাকার 

তার্থ এই যে। 
আপনি নুরের ন্যায় ত্রিলোকী পর্যটন করিয়া থ|কেন 

তথা বৈঞ্ুব যোগণ্ল রূপ শংশহার। প্রাণবায়ুর ন্যায় সকল 
প্রাংণব স্তরে প্রনেশ করিতে পাবেন, ইহাতে সকলেরই 
বাহ বৃত্তি ও অন্তব্ত্তির পাঁরজ্ঞত।, অতএব আমি ধর্মমত 
অর্থাৎ যোগবলে পরত্রন্ষে পারগ হইলে | | 
| এই বিষয় যাচ্ৰবক্ষয বাঁলয়াছেন যধ! ॥ 
মা পুজা, আচার, দয়া, আঁহংনা, দন, ও বেদাধ্যত্মন রূপ 

(ক) ধর্ম ই১)৪ লাভঃ ইতি চ পাঠঃ। 
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ূ দি] 

4 ॥ 

ভগবশুসন্দর্ভঃ। ] যটপন্দর্ভঃ। ৪৬৩ 

অপরে চ বেদাখ্য ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিমমৈঃ । নিষ্চাতস্য।পি 

মে অলং অত্যর্থং ঘ নুযনং তৎ স্বয়মেব বিচক্ষ,। বিত- 
কয় ॥ ৭৭ ॥ 

| ভবতেতি ভগবদ্যশোবর্ণনে।পলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব 
রুক্ষব্রক্মজ্ঞানেন অসে। ভগবান ন তুষ্যেত তদেব দর্শনং 
জ্গকানং খিলং ন্যুনং মন্যে/। তদেব স্প্টয়তি ॥ ৭৮ ॥ 
নৈর্ম্যমিতি টীকাচ। | 
নিক্ষর্্ বর্ম তদেকা কাঁরত্বানিক্ষশ্পভারপং নৈষ্কর্্ম্যং | 

টিটিসািিনি সপে পট আপ পা পপ পপ পপ 

কর্ম কলের ইহাই পরমধর্্ যে যোগদ্বার আত্মার সন্দ- 
শন । 

অপর অর্থাৎ বেদ্য বর্ষে অধ্যয়ন ও নিয়ম দ্বারা অ।মি 

পারগ হইলেও আমার ষে অলং অর্থাৎ অতিশয় ন্যুনত। 
র তাহ! আপনিই বলুন ॥ ৭৭ ॥ 

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৮ শ্লে।কের ব্যাখ্যা ॥ 
«ভবতেতি” ভগবানের যশো বর্ন উপলক্ষিত ভজন 

ব্যতিরেকে যে রুক্ষ ব্রন্মজ্ঞনদ্বারা ভগবাঁন্ তুষ্ট হয়েন না, 
দেই জ্ঞানের নু।ন ইহাই আমি বোধ করি ॥ ৭৮ ॥ 

উক্ত বিষয় স্পষ্ট করিতেছেন ৯ স্কন্ধের ৫ অধ্য।য়ের 

| ১২ শ্লোকের টীকা যথ| ॥ 
“নৈক্ষ্দর্য মিতি” । টীকা যথ|। নিন্ম শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাছার 

সঃ ১১ 

চি 



ষ্ এ 
৪৬৪ ষট্পন্দর্ভঃ | | ভগবৎসন্দর্ভঃ 
পপ পাপা শী পাশপাশি সা টিটি তক শাশাশশীশ শীট শশী পিশাসপ্পাশাঁ শী িশীশ্শী শীট শিপ তস্পি শীল শা টসে পাপা পাপী পাপ পপর 

অজ্যতে হনেনেত্যঞ্জনমুপাধিঃ তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনং | এব- 

স্ুতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বিবর্জির্তং চেৎ 
অলমতার্থং ন শোতে সম্যগপরোক্ষত্বায় ন কল্প ত ইত্যর্ঘঃ। 

তদ! শশ্বৎ সাধনকাঁলে ফলকালেচ অভদ্রেং ছুঃখরূপং 

য কাম্যং কন্ম যদপ্যকারণমকাম্যং | তচ্চেতি চকারস্যা- 

স্বয়ঃ । তদ্রপি কণ্্ ঈশ্বরে নার্পিতং চে কুতঃ পুনঃ 
শোভতে বহিমুখিত্বেন সত্বশে।ধকত্।(ভাবাদিত্যেষা | যদ্বা | 

নিরগ্নমিতি নিরূপাধিকমপীত্যর্থঃ। পরম।দরণীযত্বাদেব 

২: ০৩ ০০৮ ৮ শি শপ রা আপ পপ ০৮ ও: ৩১ আপ পপ লজ পভ শশী? শী ছি স্পস্ট ৩৩৩৩ শা ীীশীসীসীপিস্পীশীশি ৩৩৯ শাগসপল তা শা পাটা টিিশপীসপি এরা হা পাপ শাদা 

একাকার প্রযুক্ত নিক্ষপ্দতা রূপকে নৈষ্ষন্খর্য বলে। অঞ্জন 
শব্দের অর্থ উপাধি, তাহাকে যে নিরত্তি করে তাহার নাম 

নিরঞ্জন । এ নিরঞ্জন অর্থৎ নিশ্দুল জ্ঞ/ন, ইহ] হরিভক্তি- 
রহিত হইলে 'অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত 

সাক্ষ।ৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয়না, তখন নিরস্তর সাধন- 

| কালে ও ফলকালে ছুঃখরূপ যেকাম্য কন্ম এবং অকারণ 

অর্থাৎ অকাম্য কর্ম তাহ] যে ঈশ্বরে অর্পিত ন। হুইয়! শোভ। 
পাইবে তাহ! আর কি বলিব ? অর্থাৎ কখনই শোভ। পাইবে 

না। যে হেতু ঈশ্বরে অনর্পিত কর্মের বহিমুখিত্ব প্রযুক্ত সত্ব- 
শোধকত্বের অভাব আছে অর্থাৎ হরিভক্তিবিরহিত কর্ম্দ্ার! 

চিত্তশুদ্ধি হয় না । অথব! নিরঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধিশূন্য ॥. 

& [২ 



সার, আর 
পপর সপ টিটি 

তগবতসন্দর্ভঃ। | ষট্সন্দর্ভঃ। | ৪৬৫ 
পিস বেসি ২ শী পপি আদা পাল ৮ তা পে পিতা তত 

দ্বাদশান্তে শ্রীসৃতেনাপি পুনঃ পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যং | 
তন্মন্তৃক্তিরেব সম্যগ্র্শনে হেতুরিত্যুপলংহূরতি 

দ্বাভ্যাং ॥ ৭৯ ॥ | 

নম ইতি মন্রমুত্তিমন্ট্রোকতমৃত্তি মন্ত্রোহপি মৃত্তির্ষপ্য ইতি 
বা। অমুর্তিকং মন্ত্রোক্ত-্যতিরিক্তমুত্তিশূন্যং | প্রাকৃত- 
মুস্তিরহিতং বা। ৃক্তিম্বরূপয়োরে কত্ব।ৎ প্র।কৃতবন্ন বিদ্যতে 

পৃ্থক্তেন সূত্তির্ধপ( তথাভূতং বা। স পুমান্ সম্যগ দর্শনঃ 
সাক্ষাচ্ছীভগবতঃ সাক্ষ।ৎকর্তৃত্ব।দিতি ভাব? ॥১॥৫॥ 

শ্রীসৃতঃ ॥ ৮০ ॥ 
০ 

উক্ত শ্লোক পরম আদরণীয়ত্থ প্রবুক্ত শ্রীদূত গোন্ব।মীও 
দ্বদূশক্কন্ধের শেষে পুনর্ববার স্মরণ করিয়ছেন। অতএব 

ভক্তিই সম্যক্ দর্শনের হেতু, ইহাই ছুই শ্নে।ক দ্বার মীমাংস! 
করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥ 

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩৭। ৩৮ গ্লে।কের ব্যাখ্যা] যথ। ॥ 
“নম ইতি” মন্রমুত্তিম ধাৎ মস্ত্রোক্ত মূর্তি অথবা মন্ত্রই | 

ধাহার মুণ্ডি। অমুর্তিক শব্দের অর্থ মন্ত্রে্ত ভিন্ন অন্য মূর্তি- 

শুন্য অথব। প্রকৃত মূর্তিরহিত, যে হেতু মুর্ত ও স্বরূপ এই 
দুইয়ের একত্ব আছে, কিন্বা প্রকৃতের ন্যায় ধহার পৃথক. | 
মূর্তি নাই। সেই পুরুষ সম্যক, দর্শন, যে হেতু এ পুরুষ! 
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ ॥ ৮৯ ॥ 

দ্য - রহ 

১১১১১ 
১১ 



ডেড চি এ 

৪৬৬ ষট্সন্দর্ডঃ | | ভগবত সন্দর্ডঃ 

লাশ আাপপপিশ আআ এ শ্প্পশীীট শশা আশাটশাগান আত এ শিশিশশ টি স্পা পা শসপিসসসপীস্প শপ | শা পাশাপাশি ও ৮১০১-১১-১১ বাজ 

তদ্দেবং ছানার ভিব্যকিততারতসোন ক্ীভগ- 

বত উৎকর্ষ উল্তঃ! 

অথ লিঙ্গান্তরৈরপি দর্শ্যতে | অত্রাত্ম।রামজন|কর্ষ- 

লিঙ্গেন গুণোগকর্ধবিশেষেণ ত্যৈব পুর্ণতামাহ ॥ ৮১ ॥ 
রি নিগ্রস্থা অপুযুকুক্রমে | 

কুর্বস্ত্য হৈকুকীং ভক্ভিমিথন্ভুতগুণো হুরিরিতি ॥ ৮৮ ॥ 

অতএব এই প্রকার দৃষ্টিতারতম্য অর্থাৎ অসম্যক্ ও 
নম্যক. দর্শন দ্র! শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথিত হইল ॥ 

অনন্তর অন্য চিহ্ৃদ্বারাও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ দেখা ই- 

তেছেন। সেই স্থলে আহ্বারাম জনসকলের আকর্ষণ চিহ্ন 
গুণের উৎকর্ষ বিশেষদ্বারা সেই ভগবানেরই পুর্ণত্ব কহিতে- 

ছেন ॥ ৮১ ॥ 
১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যারে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য যথা ॥ 
আত্ম(রাম মুনিপকলের কোন প্রকার হদয়গ্রন্থি ন! 

থ।কিলেও ভাহারাও উর্ক্রম প্রীকূফ্ণে কলাভিসন্ধিরহিত। ভক্তি 

করিয়! থাকেন, হরির তাঁদৃশ অনাধারণ গুণ এইযে, মুক্ত 
'অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুত্ত্ক হয়েন ॥ ৮৮ ॥ 

_ স্বামির টীকা ঘথ| নিগ্রন্থ। অর্থাৎ ফাঁহার! গ্রন্থসকল 
হইতে নির্মম ক্ত হইয়াছেন 

9... 01 ক 
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হর 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্নন্দর্ভঃ | ৪৬৭ 

টাকাচ। নিগ্রন্থা গ্রন্থেভ্যে। নির্গত | 
তহুক্তং গীতাস্থ ৷ 
যদ। তে মে।হকলিলং বুদ্ধিব্যততিতরিষ্যতি । 

তদ। গন্তাঁসি নির্বেদং শো তব্যস্য শ্রুতম্য চেতি। 

যদ্ব। | গ্রন্থিরেব গ্রন্থ? অহসঙ্ক।রঃ নিবৃভহ্ৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ |, 

ননু | মুক্তান।ং কিং ভক্ত্যেত্যাদি সর্বক্ষেপপরিহারার্৫থমাহ 

ইথভ্তুতগুণ ইত্ত্যেযা ॥ ১ ॥ ৭ ॥ 

শ্রীসৃতঃ ॥ ৮২ ॥ 
আরোহভূগিকাক্রমেণাপি তস্যেবাধিক্যমাহ | 

এই বিষয় ভগবদগীত।র ২ অধ্য।য়ে ৫২ শ্লৌকে | 
ভগবান্ কহিলেন অর্জ,ন ! পরমেশ্বরের আরাধনদর! 

যকালে তোমার বুদ্ধি দেহে অভিমানরূপ মোহময় ভুর্গ, 
বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তৎকালে তুমি শ্রুত এবং 

শ্রোতব্য বিষয়ের বৈরাঁগ্য লাভ করিবে ॥ 
অথব! গ্রন্থির ন্যাঁয় গ্রন্থি যে অহঙ্কার অর্থাৎ যাহাদের 

হুদয়গ্রন্থি নিবৃত্ত হইয়ছে। অহে! যদি বল, মুক্তসকলের 
তক্তিতে প্রয়োজন কি? ইত্যাদ অক্ষেপকে পরিহার করি- 
বার নিমিন্ত কহিতেছেন, হরির তাদৃশ অমাধারণ গুণ এই যে 
মুক্ত অমুক্ত ঘকলেই ভক্তির নিমিত্ত সমুৎস্থক হয়েন ॥ ৮২ ॥ 

আরম্ভ অবধিক্রমান্বয়ে ভগবানেরই আধিক্য কহিতেছেন। 
৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক 

পৃর্ধ্যস্ত ৫ শ্লেকে যথা । 

৫ ১ 
শি ৮ হম স্ব০০থতদপ০৯-০০০৯-০স ৮. চি 



৪৬৮ ষট্সন্দর্ডঃ | ভগবৎুসন্দর্ভঃ | 

মনে! ত্রহ্মণি যুঞ্জানে! যত্তৎ সদগতঃ পরং। 

গুণাঁধভাঁসে বিগুণে একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৮৩ ॥ 

নিরহঙ্কতি নিন্মমশ্চ নিদ্বন্্ঃ সমদৃকৃ স্বদৃক্ | 
প্রত্যক প্রশান্তবীধীরঃ প্রশান্তোর্সিরিবোদধি ॥ ৮৪ ॥ 
বস্থদেবে ভগবতি সব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি | 

পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধ তব! মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৫ ॥ 

মৈত্রেয় কহিলেন বিছুর ! কর্দিম প্রজাপতি তদনস্তর সৎ 

ও অসৎ হইতে ভিন্ন বে ব্রহ্ধ নিগুণ হইয়াও সগুণ হুইয়। 
প্রকাশ পন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন । তাহাতে 

অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অচিরেই তাহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 

হইল ॥ ৮৩॥ 
অতএব দেহাদিতে অহ্ংবুদ্ধি ও মমত্াশুন্য হইল, স্থৃতরাং 

শীতোষফ্াদিতে অনাকুল এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া কেবল 

স্বরূপমত্রই দেখিতে লাগিলেন। ত।হা'র বুদ্ধি' গ্রত্যগাতা- 
মাত্রে প্রবণ হইয়া শান্তভাবে থাকাতে যেমন জলতরঙ্গ 
প্রশান্ত হইলে জলনিধি নিস্তব্ধ হয়, তাহ।র ন্যায় তিনি নিশ্চল 
ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ॥ ৮৪ ॥ 

তদনন্তর বন্ধন হুইতে মুক্ত হওয়াতে তীহার চিত্ত পরম- 

ভক্তি ভাবে জীবের আত্মম্বরূপ ভগবান্ বাস্থদেবে সঙ্গত 

হইল ॥৮৫॥ 
৪ 

রি 

ূ 

১1০ শত চি -. শু - আতপ কিস্পান্পিশি 4 চা শল ৮৩ পিসী সস সস ত সস 
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জে 

ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৬৯ 

পম্্পমস্া পপ 

আ'ত্বানং সর্ববভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতং | 

অপশ্যহ সর্ববভভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৮৬1 

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র মমচেতসা | 
'ভগবদ্তক্তিযোগেন প্রপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৮৯ ॥ 

একতক্ত্যা অব্যভিচ।রিণ্য! সাধনলক্ষণযাঁ ভক্ত্যা অনু- | 

ভাবিতে নিরস্তরং অপরে।ক্ষীকৃতে। তাং বিনা কস্য- 
চিদপ্যর্থস্যািদ্বেঃ | 

নিরহঙ্কৃতিত্বাদেব নির্মম । তদ্দযাঁভাবাদেব মন আদী- 
নামপ্যভাবঃ শিখ্যতি। সগদৃকৃ ভেদাগ্রাহকঃ | পবদৃক্ ক্ব- | 
শশী পিপস্সসপ ৮০ এ ০ পাজি তত 

তাহাতে দমকল প্রা ণতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত 

এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে | 

লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥ | 

অতএব ইচ্ছাদ্বেষ বিহীন এবং সর্বত্র চিন্তদ্বারা ভগবস্তক্তি- 

যোগে ভগবৎসন্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধ! হইল ॥ ৮৯ ॥ 

৪২ শ্লোকের তাৎতপর্ষ/। একতক্তি অর্থা অব্যভি- 

চারিণী সাধনরূপা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অনুভ।বিত অর্থাৎ 
নিরন্তর প্রত্যক্ষীকৃত হছুইলেন। অতএব সেই ভক্তি ব্যতি- 
রেকে কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না। , 

৪৩ শ্লোকের তাগুপর্য | 
নিরহম্ক(র প্রযুক্ত মমতাশূন্য | অভ্ঙ্কার ও মমতার অভাব 

বশতই মন প্রভৃতির অভাব সিদ্ধি হইল অর্থাৎ অহঙ্কার ও 

রঃ ঠ ৯ সারার রঞঞ ররর রর এ. 
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৪৭০ যট্পন্দর্ভঃ 1 1 ভগবহসন্দর্ভঃ | 

স্বরূপাভেদেন ব্রন্মেব পশ্যন্ গ্রত্যক্ অন্তমূ্খী প্রশান্ত! 
বিক্ষেপরহিতা ধীন্ভ্রীনং যগ্য সঃ | তদেবং' ব্রহ্মজ্ঞাঁন- 
মিশ্রভক্তিনাধনবশেন ব্রহ্মান্ুভবে জা।তেহপি ভক্তি- 

₹স্কারবলেন লব্ধগ্রেমাদেস্তদুদ্ধমপি শ্রীভগবদনুভবমাহ 
বাস্থদেব ইতি প্রত্যগাতানি সর্যেষমাশ্রয়ভূতে পরেণ 

প্রেমলক্ষণেন ভক্তিভাপেন তশুসন্তয়ৈব লব্ধ! আত্মান- 

স্তদীয়ততকা অহঙ্কারাদয়ে। যেনেতি ব্রহ্ষভ্তানেন' 
পি ০৭. শপ পপর ম্স্র__ স্পা শপ পাতি আত শি এপ পাল 

মমতা।সন্ত্বে মনপ্রভৃতির বিষয় পরিত্যাগ হয়না। সমদৃকৃ 
শব্দের অর্থ ভেদ গ্রহণ না! কর।। ব্বদূক্ শব্দের অর্থ ন্বীয় স্বরূ- 

পেন্স স্বরূপের অভেদদ্ধার। ব্রহ্মকেই দর্শন করে অর্থাৎ 

আপনার সহিত সমস্ত জগৎকে ব্রন্মরূপে অবলে।কন করে। 

প্রত্যক্ শব্দের অর্থ অন্তমু্খী, প্রশান্তশন্দের অর্থ বিক্ষেপ- 
রছিত, ধীশব্দের অর্থ জ্ঞান আর্থাৎ তাহার বুদ্ধি অস্তমুখী ও 

প্রশান্তভাবে অবস্থিত হইল ॥ 

৪৪ শ্লেকের তাৎপধ্য ॥ 

অতএব এই প্রকারে ব্রদ্গজ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধনদ্বার 

ব্রক্ম।ন্ুুভব হইলেও ভক্তিসংসক্কারবলে প্রেমাদি লাভ করিতে 

প।রিলে তাহার পপ্রেই শ্রীভথবানের অনুভব হয় এই বিষয় 
বলিতেছেন বাস্তদেব এই শ্লে।কে ॥ 

প্রত্যগাত্ম শব্দের অর্থ সকলের আশ্রযস্বরূপ। পর- 
শব্দের অর্থ প্রেমলক্ষণ । ভক্তি ভাব শব্দের অর্থ ভক্তির 

হি এত ০০ এপ ০, তত সলন 



টি 

হঃ 
ভগবত সন্দর্ভঃ| ] যটলন্দর্ভঃ | ৪৭১ 

পো পাস ক সপ 9 লা পা 

প্রারৃতাহ্ক্কারাদিলযানস্তরমাবিভূর্তান প্পেমানন্দা আ্বক- 
শুদ্ধসত্বময়ান্ লব্ধব।নিত্যর্৫থঃ | 78 রঃ 

নন্দ তএব প্রত্যা বর্তস্ত!ং, কিন্ব! পূর্বববদমী অপি হন্ধছ্ত্ত- ] 

বে! ভবস্তব নেত্যাহ। যুক্তবন্ধনঃ | অনারৃত্তিঃ শব্দাঙ্গিতি 
ন্যায় ভক্ত্যতিশঘ়েন লব্ধাত্বত্বমেষ প্রতিপাদয়তি 

আত্মানমিতি। আক্ম।ত্র পরমা তব! | সর্ববধ। তস্য ভগব!নেব।, 

স্ফ,রদিতি বাক্যার্থঃ। ততং সাক্ষাদেব তত্প্রাশ্তিযাহ 
আসি 

বিদ্যমানতা, তদ্দ্/রা! লব্ধ আ'ত্মার তদীয়তাস্ব্ূপ আছ" 

হার।দি অর্থাৎ ব্রহ্ধজ্ঞ।নদ্ব।র! প্রাকৃত অহ্ক্ক(র।দি লয়ে পয় 

আবিভূতপ্রেমানন্দময় : শুদ্ধসত্বস্বরূপ অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন | | 

অহে !যর্দে এইরূপ বল যে, সেই অহ্কারাদি পুনব্বার 
আন্মক, কিহ্বা! পুর্ব্বের ন্যাপ এই সকল প্র্রেমানন্দময় শুদ্ধ- 

স্বরূপ অহঙ্কারাদদিও বন্ধনের হেতু হউক । এরূপ বলিও ন!)। 
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। কর্দম খাধি মুক্ঞবন্ধন হইলেন। 
শব্দের আবৃতি নাই, এই ন্যায়প্রযুক্ত ॥ 

অতিশয় ভক্তিত্বারা আত্মার লাভে প্রতিপ্ম করিতে 
ছেন। 

৪৫ প্লোকে যথা ॥ | 

“আত্মনমিতি আত্মা শব্দে এন্লে পরমা । কর্দিম 
খধির নিকট সর্ব প্রকারে ভগবান্ই স্বুত্তিগীল হইয়াছিলেন, 
১১ | | 

৮১) 



1১৭, যট্ন্দর্ভঃ | / [ ভগবগসগার্ড;.। 

ইচ্ছ। দ্বেষেতি। তদেবং তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্ত । 

হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তল্মাদেষ ছেতোঃ সর্বত্র 
সমচেতসা | 

তহুক্ং। 
নারায়ণপরাঃ সর্ষের ন কুতশ্চ নবিভ্যতি | 

্বর্গাপবর্গনরকেঘপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ইতি । 
বন্ধ! । ময়! লম্মম্য! সহ বর্ততে ইতি সমঃ | ইতি সহত্রনীষ- 
তাণপর্য্যাৎ, ভগবচ্চেতসেতি। প্রাপ্তো ভাগবতীং গতি- 

ইছাই ব্যাক্যার্থ॥ 
_. অনস্তর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই কহিতেছেন *ইচ্ছ! 

| ছেষ» ইত্যাদি ৪৬ শ্লোকে যথা_ 
| অতএব এই প্রকারে কর্দম খধির ভগবগুসঙ্দ্ষিনী গতি- 

] প্রাপ্তি হইল। অগ্রাহ্্ প্রযুক্ত অন্যত্র ইচ্ছাদ্বেষ বিরহিত চিত্ত 

বারা । এই হেতু তিনি সর্বত্র সমচিত্ত ছিলেন। 

এই বিষয় ৬ ক্ন্ষের ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীমহাদে- 
বের বাক্যে কথিত হইয়াছে যথ1-_ 

মহাদেব কহিলেন হেদেবি! যেযেব্যক্তি নারায়ণপর 
সাহার! কাহু। হইতেও ভয় পান ন1। স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই 
তিনেই তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া খকেন ॥ 

অথবা সমশব্দের অর্থ। মাশব্ে লক্ষী ভাহার সন্িত 

বর্তমান এই অর্থে সম, সহত্রনামভাষ্যে ভগবানের সম 

ঁ_ ] 
্ 

হ হ 
তুষ্ট 

নন নাছ ও 

২৮ ্ না রে পে 2 নি নর 

০ পপি পরস্পর কটি 



| ভগবৎসন্দর্তঃ। ] বট্সন্দর্ঃ। ৪৭৩ 

মিতি পাঠে স কর্দম এব তাং গতিং প্রাণ্তঃ | 

অত্র ভগবস্তক্তিযোগেনেত্যেষ বিশেষ্যমিতি ॥ 
এবযেবোক্তং শ্রীভগবদুপনিষতস্থ,-__ 

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তে। ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্যচ | 

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত। রাগন্ধেষৌ ব্যুদপ্য চ 
বিবিক্তসেবী লঘ।শী যতবাকৃকায়মানস$। 

ধ্যানযোগপরে নিত্যং বৈরগ্যং পযুপাশ্রিতঃ । 

বলিয়। একটা নাম বর্ণিত আছে। ভগবদগত চিত্তদ্থার! ! আর 
যদি *্প্রাণ্ডে। ভাগবতীং গতিং» এই পাঠ হয়, তাহ! হইলে, 

এই অর্থ প্রকাশ হইতেছে অর্থাৎ কর্দমই সেই ভাগবতী গতি 
প্রণ্তড হইলেন। এস্থলে “ভগবস্তক্তিযোগ” এই পদটা 

বিশেষ্য ॥ | 

এই প্রকারষই স্্রীন্ভগবদগীতার ১৮ অধ্যাগের ৫১। ৫২। 
৫৩। ৫৪1 ৫৫। শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 

* ভগবান কহিলেন অঞ্ঞুন! বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুদক্ত এবং. 

আত্মাকে ধের্য্যসহকারে নিয়মিত করিয়। শব্দস্পর্শাদি বিষয়- 

বাসন। পরিত্য।গপুর্ধক রাগদ্ধেষ হইতে বিমুক্ত হইতে হয় ॥ 
ইহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি নির্জন স্থানে বাস ও লঘু ভোজন এবং: |. 

কায মন ও বাক্যের সংযম করিয়া ধ্যানযোগে নিষ্ঠা! ও তৎ:.] 
পরতার সহিত নিত্য বৈরাগ্যাবলশ্বন করিবেন ॥ 



৪৭৪ ষট্সন্দর্ভঃ | ' [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

অহস্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং । 
বিমুচ্য নিশ্মমঃ শান্তে ব্রহ্মভূষায় কল্পতে। 

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ন সা শোচতি ন কাঁও্তি। 

সমঃ সর্ধ্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাং। 
ভক্গ্য! মমভিলান।তি যাবান যশ্চ।স্মি তত্বতং | 
ততো! মাং তত্বতো! জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরমিতি ॥ 
তত্র বিশতিমি লনার্ঘথঃ | যথ|। ছুর্ষেযাধনং পরিত্যজ্য যুধি- | 
ঠিরং গ্রধিষটবানয়ং রাজেতি। শ্রীদশমেইপি প্রীগেপৈ- 

০ পপ নি পাস পা 

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং পরি গ্রহ অর্থাৎ 

ধনসঞ্চয়ের নিয়মিত বাঁসন। পরিত্যাগপূর্বক মমতারহিত এবং 

শাঞ্ত হইলে ব্রঙ্গপ্র।প্তি হইতে পারে ॥ 

্রঙ্ষপ্র।ণ্ড প্রসনেচ্ছ সাধক শোক "কিম্বা আকাঁঞ্! 
করেন ন!, তিনি সর্বভূতে সমান ভাব রাখিয়। আমার উৎ- 

কুষ্ট। ভক্তি লাভ করেন। 

সাধকের! ভক্তিদ্বার। আমাকে জানিতে পরেন অর্থাৎ 

আমি থেপ্রকার ও যে পরিমাণবিশিষ্ট তাহা! তত্ব জ্ঞানে 

অবগত্ত হুইগ্রা অনন্তর আসাতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ | 
স্থানে বিশ ধাতুর অর্থ মিলন । যেমন দুর্ধ্যোধনকে পরি- 

ত্যাগ করিয়। ইনি রাজ! এই বলিয়। যুগ্িঠিরের সহিত প্রবিষ্ট 
জার্থাক মিপিত হইয়াছিলেন ॥ ূ 

_ শ্রীদশমের ২৮ অধ্যায়ে শ্রীগোপগণ ব্রহ্মপম্পত্তি লাভা- 
ঠি 

ঙ ০ শ 28245252842 
সা পক পপ 



ৰ ভগবতসন্দর্ডভঃ | ] ' ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৭৫. 

রর সম্পত্তানম্তরমেব নৈকাঠঠো দৃট ইতি প্রীন্মামিভিরের 
বাখাতং ॥ ৩7 ২৪ ॥ ভ্রীমৈত্রেয়ত ॥ ৮৩1 তথ! । 
তম্মাজ্জ্ঞ।নেন সহিতং জ্্াত্ব। স্বত্ব নযুদ্ধব | জ্তানবিজ্ঞান- 

সম্পঙ্গো! ভঙ্গ মাং ভক্তিভাবিতহ 1 ৯০ ॥ স্পষ্ট ॥ 

স্বাতা।নং জীবস্বরূপং জ্ঞানবিদ্বাঁনগ্ ব্রাঙ্মং। 

কিং বনুন!। অত্র গ্রীচতূঃপনশুক।দয় এবোদাহরণমিতি । 1 

১১ ॥ ১৯ স্ীভগবান্ উদ্ধবং ॥ ৮৪ 1 

প্রীভগবতা শবব্রহ্মময-কম্ুপৃষ্ট-কপোলন্তপ্রকশিতয- 
প্রত পর ০ পা পপ জপ 

ৰ 

ঢু 

নম্তরউ বৈকুণ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীধরন্থামী এই রূপ 

। ব্যাখ্য! করিয়াছেন 1 ৮৩ ॥ | 

তথ। ১১ ক্কঙ্ছে ১৯ ভধ্যায়ে ৫ শোকে 

ভগনান্ উদ্ধবকে কহিয়াঁছেন যথা 1 

অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞাননিষ্ঠ। পর্য্যন্ত আত্মীকে জানিয়া 
অন্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানবিজ্জানসম্পন্ন হইয়]! উক্ত- 
ভাবে আমাকে ভজনা কর ॥ ৯০ ॥ 

ইহার অর্থ স্পন্ট। এস্থ।নে পম্বাআানং৮ অর্থা স্বাতা 
শব্দের অর্থ জীবস্বরূপ ও জ্ঞানবিজ্ঞান শবে ব্রহ্মপন্থদ্ধীয় । 
অধিক আর কি বলিব, এস্থলে সনকাদি চতুঃসন খু খ্)কদেব 

ূ প্রভৃতি উদাহরণ স্থল হুইয়াণ্ছন ॥ ৮৪ ॥ 
ভ্রীভগবান্ গ্রুবের কপোল দেশে বেদসয় শঙ্খ স্পর্শ 

করাইলে তদ্দারা গ্রক।শিত যথার্থবাক্য ধ্রুব বালক হইলে 

এ ০ পল আপ ৯ পাস আপ পাপ পপ শাসপ আত 257৭৭ পি পপি পাস পিপাসা পপি সাপে শী শী পি পপর, পর সপ ০৮. ৮1 পপ ০ 



পপর পার শর. জা স্প্রে ইু 

৪৭৬ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

থার্থনিগদো ফ্ুবো বালকোহপি তথা বিরৃতবানিত্যে ব- 

মানন্দচমতকারবিশেষশ্রবণদপি তদ্যৈব পুর্ণত্থমাহ ॥ 
| ঘ। নির্ৃতিস্তনুভূতাং তব পাদপদ্ম__ 

ৰ ধ্যানাস্ডবজ্জনকথশ্রবণেন বা স্যাৎ। 

ূ স] ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ ম1 ভূ 

কিন্বন্তকাসিলুলিতা পততাং বিমানাঁৎ ॥ ৯১ ॥ 

স্বমহিমনি অসাধারণমাহত্ব্যেইপি মা ভূ ন ভবতী- 

 ত্যর্থঃ | অস্তকাপসিঃ কালঃ ॥ ৪ ॥ ৯॥ 
সপ ইস, পবন পি ১৮ পি 2৮৪  চপল জ সলল5৯৮০৮০৭০৯০০০ জবি অজ সপ 

হি 

হা ০০ ০ ০ লস থহটরারাস্মশ্৯.. ».. 

ও সেই প্রকার বিস্ত।র করিয়াছেন। এই রূপ আনন্দ চমৎ- 

কার বিশেষ শ্রেবণ হেতুই দ্গবাঁনেরই পূর্ণত্ব কহিতেছেন ॥ 
৪ স্কঙ্গে ৯ অধ্যায়ে ১* শ্লোকে গ্রুবপ্রিয় ভগবানের প্রতি 

ঞ্রববাকা যথ। ॥ 

ধ্রুব কহিলেন হে নাথ! আপনার পদ্দপদ্ম ধ্যান অথব। 

আপনার ভক্তজনের কথায় দেহধ।রি ব্যক্তিদিগের যে নির্কৃতি 

হয়, আত্মানন্দ স্বরূপ ব্রদ্ষণাক্ষাৎকারেও সে স্থখ লভ্য হয় 

না, ইহাতে যে সকল লোক অস্তকের কালরূপ অসিদ্বার! 
কর্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথ! কি। 

অর্থাৎ এ সকল লোকের এ রূপ নির্বু তিলাভের সম্ভাবনা নাই 
ইহা বল! বাহুল্য মাত্র ॥ ৯১ ॥ 

র *ম্বমহিমনি” অর্থাৎ অসাধারণ মহ্মাতেও ন। হউক, 

.._ টা শশী হয ০ ০ সাজ রস এপ সা এ উর _._ ৮ ৯. 
সস ৮ ০ পা শপ এ 
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ভগবতসলর্ভঃ। ], ফট্সন্দর্ডঃ। ৪৭৭ 

ঞ্রবঃ প্রীঞ্চবপ্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥ 

পিরপসিদ্ধিরূপাৎ ব্রহ্মণি লয়াদপি তন্ভজনস্য 

গনীয়স্ত্বেন তস্যৈব গরীয়ন্ত্রমুপদ্দিশতি। 
অনিমিত্ত। ভাগবতী.ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সীতি ॥ ৯২ ॥ 

সিদ্ধেমুক্তেরপীতি টীকা চ। দিদ্ধেজ্জনান্মুক্ষের্বেতি 
জভগবম্নামকৌমুদীচ ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥/ 

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৬ ॥ 

তদেবং গ্রীভগবানেবাখণগ্ডং তত্বং সাধকর্বিশেষা ণাং 
- ০ পপি... ০০.  -০ সপ পাজি পলিখ -. 4 

অর্থাৎ হয় না। অন্তকামিশব্দে কাল ॥ ৮৫ ॥ 

পরম সিদ্ধরূপ হইতে এবং ব্রঙ্ষে লয় হইতেও ভগবদৃ- 
ভজনের গুরুত্ব প্রযুক্ত দেই তজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ 
করিতেছেন ॥ | 

৩ স্কন্দের ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে দেবহৃত্তির প্রর্থ 

প্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥ 

কপিলদেব কহিলেন মা! নিষ্ক'মা ভাঁগবতী ভক্তি মুক্তি | 
অপেক্ষাও গরীয়সী ॥ ৯২ ॥ 

ইহার গ্রধরম্বামির টীকা | সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও 
শ্ীভগবন্নীমকৌমুদীর ব্যাখ্য। এই যে, নিদ্ধিশব্দে জ্ঞান অথব| | 

গ্ক্তি ॥ ৮৬ ॥ 

সেই হেতু এই প্রকারে শ্ভগবান্ই অখণ্ড তত্ব, সাধক 
রং হী 



- সপ পারল ক্স... নে পরাগ 

৪৭৮ যট্সন্র্ভঃ | *, [ ভগবংসন্দর্ডঃ | 

তাদৃশযোগ্হ্াাভাবাং সামান্যাকারোদয়ত্বেন তদসম্যকৃ- 

স্ক্তিরেব ব্রন্মেতি সাক্ষাদেব বাক্ত দ্বাত্যাং ॥৮৭ ॥ 
জ্ঞানযোগসশ্চ মন্নিষ্ঠে। নৈগুণ্ো। ভক্তিলক্ষণঃ | 

দ্বয়োরপে।ক এবঘৈো! ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ | 

যথেক্দ্রিয়েঃ পৃথগ-দ্বারৈরর্ধে। বহুগুণ শ্রুঃ | 

১ টি 

০ শি পিশীশীটত শা 

বিশেষ অর্থাৎ জ্।/নিনকলের উক্ত প্রকার যোগ্যত! না 

থাকায় স।মান্যাকারের উদয় ছেতু ভগবানের সম্যক তত 

হুইয়াছিল, এই বিষয় দুইটা শ্লোকে কহিতেছেন ॥ ৮৭ ॥ 

ৃ ৩ ক্কন্ধার ৩২ অধ্যায়ে ২৭। ২৮ শ্লেকে 

. কপিলদেবের বাক্য যথা ॥ 

কপিলদেব কহিলেন হে মাতঃ! নৈগুণ্য জ্ঞানযোগ এবং 

মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন 

অর্থাৎ এই ছুইয়েতে ভগব।ন্্কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ 
মা! শান্ত্রধার। এই বোধগম্য হইতেছে যে,জ্ঞানযোগের 

ফল অংত্বুল/ভ এবং ভাক্তযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাস্তি, 
তনে এই দুইয়ের প্রয়োজন কি রূপে. হইবে ? এমত আশঙ্কা | 
₹রিবেন না, যেমন রূপ রদাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির | 

এক-এক বিষয় হ্টলেও পৃথক পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্জিয়গণ 
নানাপ্রকারে শ্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ এক ছুদপ্ধ চক্ষুদ্বণর! 
গুরু, রলনা।র। মধুর, ত্বকের দ্বার] শীতল এবং নাপিকাঘার। 

গন্ধ, শ্রাত্রদ্কার। ক্ষীরাতিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার | 

টি টি 
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ভগবগুসন্দর্ভঃ। ] * যট্সন্দর্ভঃ। ৪৭৯ 

একে নানেয়তে ত ঘ্তগবান্ শান্তরবত্ভিঃ ॥ ৯৩ ॥ 

টাক । অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানের প্রাপাঃ। 
যথ। ভক্তিযোগেনেত্যাহ | নৈগু ণ্যো জ্ঞানযে।গশ্চ মন্নিষ্ঠো 
ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যে।গঃ তয়োদ্বয়োরপ্যেক এবার্থ? 
প্রয়োজনং । কোহসো ভগবচ্ছব্দে। লক্ষণং জ্ঞাপকো ঘন্য। 

তদুক্তং গীতা স্থ,-_ 

তে প্রাপ্ন, বস্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতা ইতি ॥ ৮৮ ॥ 
ননু হআনখোগণ্যাত্বলাভঃ কফলং শাস্ত্রেশ(বগম্যতে ভক্তি- 

্পীপপপাপ সী? -. 8 পশপিপি? এসপি শিপ শিস পপ. ৭ চস পপ চপ পপ প্র. পপ ৬.০ ৯, 

ন্যায় ভগবান্ বস্ততঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবর্তু দ্বর। নান। 

প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন ॥ ৯৩ ॥ | 

ইহার শ্রীধরন্বামির টাকা এই যে। যেমন ভক্তিযোগ 
দ্বর। ভগবান্্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্দরপ এই জ্ঞানযোগেও 

তগবান্কে পার্তয়। যায়, এই বিধয় বলিতেছেন গুণসম্বন্ধ 

রহিত জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই 

দুইখ়ের একই প্রয়োজন । যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবৎ শব্দ | 

বোধ করায় সেই প্রয়োজন কি ?॥ 

এই. প্রশ্নের উত্তর ভগবদগীতায় ১২ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে 
ভগঘান্ অভ্ভ্রনকে কহিযম্বাছেন। যাহারা সকল প্রাণির হিত- 

ূ চেষ্টাতে রত তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৮৮॥ 

| কপিপদেব কহিলেন মা! শান্্রধার এই বোধগম্য 

12 _______ _ স্টা 
(৮২) ্ 



নু ঞ& 
| ৪৮০ ষট্নন্দর্ভঃ। ' [ ভগবৎসন্দর্ভঃ 
টস সস, সপ /৯৮ পাস পপ পাপা ৩ 

যোগস্যত্ ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্ডিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যা- 
শঙ্ক্য দৃক্টান্তেনোপপাদয়তি । যথ| বহন।ং রূপরন।দীনাং 
গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার৫েে। মার্গভেদপ্রবৃত্ৈ- 

রিক্রিষৈর্নান] গ্রতীয়তে, চক্ষুষ। গুরু ইতি রসনেন মধুর 
ইতি স্পর্শেণ শীত ইত্যাদি, তথ| ভগবানেক এব তত্ত- 

দ্রপেণাবগম্যতে | ইত্যেব। | 
অত্র ভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ ! অতঃ সর্ববাংশপ্রত্যা- 
য়কত্বাদ ভক্তিষে।গশ্চ মনঃস্ানীয়ে। জ্বেয়ঃ | ৩ ॥ ৩২ ॥ 

পপ সাস্পসস্পীপা পাকা পপীত শা নিত এ শপ পপ 

হইতেছে যে, জ্ঞানযেগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্ভি- 

যোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্র।প্তি, তবে এই দুইয়ের এক | 
প্রয়োজন কি রূপে হইবে, এমত আশঙ্ক। করিবেন না, এই 

বলিয়। দৃষ্টান্ত দ্বার! প্রতিপন্ন করিতেছেন । যেমন রূপ রপাদি 
বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক বিষ হইলেও পৃথক. পথক্ 
সার্গে গ্ররুন্ত ইন্ড্রিয়গণদ্বারা নান। প্রকারে প্রতীয়মান হয় 
অর্থাৎ এক হুগ্ধ চক্ষুপ্বর] শুরু, রণনাদ্বারা মধুর এবং ত্বকের 

দ্বারা শীতল ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ 

এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রধত্ম্্বারা নান।প্রকারে প্রতীয়মান হুইয়! 

থাকেন ॥ | 
এস্থলে ভগব।ন্ই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া! কথিত হুইয়া- 

যাছেন, এই হেতু সকল অংশের জ্ঞাপকত্বপ্রযুস্ত ভক্তি- 
যোগই মনের স্থানীয় বলিয়া! জানিতে হইবে ॥ ॥ ৮৯ ॥ 

সি. ই 
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২ ্ 
ভথবৎসন্দর্ভঃ। ] ' যট্সন্দর্ভঃ। ৪৮১ 

শ্ীকপিলদেবঃ ॥ ৮৯ ॥ 
অতঞব তদংশত্বেনৈব ব্রহ্ম শ্রুয়তে 8 
অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্ম। ভূতভাবনঃ | 

শব্ব্রহ্গ পরংত্রক্গ মমোভে শাশ্বতী তনু ॥ ৯৪ ॥ 
টাকাচ। সর্নিভূতান্যহমেব। তভুতান।মাজ। ভোক্তা প্যহ 

মেব ভোক্তুন্রেগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্যতিরিজ্তং নাস্তীত্র্থঃ। 
যতোহহং ভূঙভাবনং ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ | 

অতএব ব্রহ্ম ৪ ভগবানের অংশরূপে শ্রুত হুইয়।ছেন ॥ 

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে যথ। ॥ 

অনন্তদেব চিত্রকেতু রাজাকে কছিলেন হে রাজন্! যে 

হেতু অ।মি ভূতভ্ভাবন অর্থ।ৎ ভূতমকলের প্রকাশক ও কারণ 

অতএব আমিই মকল ভূতস্বরূপ এর্বং সমস্ত ভূতের আত্ম। 
অর্থাৎ ভোক্তা । ফলতঃ আমা ব্যতীত ভোক্ত। ও ভোগ্য।ত্বক 

বিশ্ব নাই। বস! কোন কোন ব্যক্তিরা “শবব্রন্ধ প্রকাশক 

ও পরক্রঙ্গ কারণ" এই যে কহিয়া থাকে তাহ।ও সত্য, 

কিন্তু এই ছুই অর্থাৎ শবব্রক্ম ও পরব্রঙ্গ আমারই শাখত 

( নিত্য ) শরীর ॥ ৯৪ ॥ 

ইহার টীকা এই যে, আমিই সর্ববভূত আমিই ভূতসকলের 

ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্ভুবোগ্য স্বরূপ বি আমা হইতে ভিন্ন 
নয়। যে হেতু আমি ভূতপকলের প্রক।শক ও কাগণ। অচ্ছে 

রর ৫০৫০০ পাস এ পর এছ সপ পি. উস পা আস ২ ্ 

] 



পি টা 

৪৮২ ষট্সন্দর্ভঃ | ' [ ভগবগুসন্দর্ডঃ | 

পপ পা সপ পপ স্পা 

নন শবব্রঙ্গ প্রকাশকং পরং ব্রহ্গ [৪ কারণং প্রকাশকঞ্চ 

সত্যং তে উভে মমৈব রূপে ইত্যাহ শব্দত্রন্দেতি | শাশৃতী 

শাশ্বত্যাবিত্যেনা | অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচধ্যাৎ পরব্রল্গ- 

ণোইপাংশত্বমেবায়াতি ॥ ৬ ॥১৬॥ 
ভ্রীসন্কর্ষণশ্চিত্রকেতুং ॥ ৯০ ॥ 
অতে। ভগবতে|হসম্যক প্রকাশত্বাৎ বিভৃতিনির্বিশেষ- 
এব তদিত্যপ্যাহ | 

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রঙ্গেতি শব্দিতং | 

বেওস্যপ্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশৈর্বির্তং হদি ॥ 
মহিমা নৈশ বিভূতিনির্বিশেষং | ইতি যাব ॥ ৯৫ ॥ 

পি পেপে তত তাপ 1 শিস ও শিপন পা এ শা পপ জি পপ পাপীশাাশিটি আপ শী 

১০ শিস 

শব্দব্রন্ধ প্রকাশক, পরক্রহ্ম কারণ ও প্রকাশ হইয়াছেন সত্য, 
তাহারা উভয়েই আমার দ্ূপ এই বিষয় কহিতেছেন শব্দ 

ব্রন্মেতি । শাশ্বতী শব্দের অর্থ এ দুই রূপই নিত্য ॥ 

এস্থলে শব্ব্রবন্দের সাহচধ্য হেতু পরব্রন্মেরও অংশত্ব 
প্রাপ্তি হইল ॥ ৯০ ॥ 

অতএব অসম্যক্ প্রকাশিহতু গেই ব্রঙ্গ ভগব!নের বিভূতি 

নিরিশেষ হুইঞলন এই বিষয় কাহতেছেন ॥ ৮ ক্ষন্ধে ২৪ 

অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে সত্যত্রতের প্রতি শ্রীমৎন্যদেবের 

বাক্য যথা ॥ 

হে রাজন্! পরমব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা) তৎ- 

ক।লে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার 

প্রসাদলদ্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে 

পরিলে ॥ ৯৫ ॥ 
গ্রীধরন্বামির টীকা যথা ॥ 

সপ শা “পারি এরর -.০ -. ৮... সপওারর্পজ্থয০০-খ. 

পপ রস. পপ সা» 

্ 
] | ] 



৩ |. ভগবহুসন্দর্ভঃ। ]+ যট্সন্দর্ভঃ। ৪৮ 

শপ পাপ পপ এপ » শা ০ শীলা জী আ শশী তিশা শি শী শিশিসি 

তাতএব মে ম মা অনুগৃহীতং অনুহাহেণ প্রকাশিতং বদি 

আপরোক্ষং বেহম্যপি ত্বয়। ক্ুতৈ? সংপ্রশ্রিম়া বিবুতহ | 

ইতি। সতু যদ্যপি মদনুভবান্তভূর্ত এস ত্রহ্ম!নুভব 

ইত্যতো নাস্তি মন্তঃ পুথগনুভসাঁপেক্ষা তথ!পি ভক্তি- 
প্রকাশিতসাক্ষম্মদন্রভবে তন্মাত্রানুভনো ন স্ফটে। 

ভবতি। যদি তদীযস্ফ,টতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্রর্তৃতে 

তদ1 সাপি ভবেদ্িতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥ 

অতএব । 

এতোহি বিশ্বলাচ জীবযে।নী 

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ গ্রধ'নং | 
ররর. পট পর ৮.০ জর: পপ পা 

অতএব আমার অনুগ্রহে হৃদয়ে প্রকাশিত তোমার রশ্ন- 

দ্বারা আম। কর্তৃক বিস্তারিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকে তুমি জানিতে 

পারিবে । যদ্যপি ব্রল্মান্ুভব আমার অনুনবের অন্তর্গত অত- 

এব আম! হইতে পুথকৃ অনুভবের অপেক্ষা নাই, তথাপি 
ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাক্ষাৎ আমার অনুভবে ব্রঙ্গের অনু- 

ভব স্পন্ট হয় না । আর যদি স্পন্ট ব্রঙ্গানুভবে কোন প্রকার 

তোখার ইচ্ছ! থকে তবে তাহাও হইবে ॥ ৯১ ॥ 

অতএব ১৭ ক্ষন্ধে ৪৬ অপ্যায়ে ২১ শ্লোকে নন্দের প্রতি 

উদ্ধবের বাক্য যথা. 
হে গোপরাজ! রাম ও কৃষ্ণ ছুই জন বিশ্বের যোনি 

অর্থাৎ নিমিত্ত উপাদান, 'আর তাহার] ছুই জনে তৃতসকলে 

০০৪১১ ১১ স্পা ১ নস 0 সো আব ৭ রন 



২ শিস্পািশীশী শিস শী শোপিস শশী স্পা পপ শপ পাস | পপ জার পচ এস টিটি টি িটিটির তিনি টি 

চি ী 
৪৮৪ 'যট্সন্দর্ভঃ | । [ ভগবগুসন্দর্তঃ | 
সস এস ০ পি শিপ পাশাপাশি পিপি সপ স্পা পাশাপাশি পেপাল 

অন্বীয় ভূতে বিলক্ষণস্য 
জ্ঞানস্য চেশত ইমে পুরাণে ॥ 
ইতি শ্রীমদুদ্ধবব1ক্যং | 
জ্ঞানস্যেত্যেকপচনাদেকং ব্রন্ষৈবে!চ্যতে ॥ ৮ ॥ ২৪ ॥. 
শ্রীমৎম্যদেবঃ সতভ্যব্রতং ॥ ৯২ ॥ 
তথ।চ বিভতিঞ্রনঙ্গ এব। 

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জে।াতিরছুং মহাঁন্। 
বিকারঃ পুরুষে ব্যক্তং রজঃ সত্ব্ং তম? পরং ॥ ৯৬ ॥ 

। . টাকাঁচ। পরং ব্রহ্ম চেত্যেষ!। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্র- 
 দায়িকৈঃ জীমত্তিরালমন্দরাচার্্যহা তু গাবচরপৈরপুুং ॥ 

সকলে অনু গ্রবিষ্ট হুইয়া তদুপছিত বিবিধভেদের তথা 
জীবের নিয়ন্ত1, কারণ তাহার! পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥ 

উক্তপদ্যে “জ্ঞানস্য” এই পদ্দে একবচন হেতু ব্রহ্মও এক 
বলিয়া! উত্ত হইয়।ছেন ॥ ৯২ ॥ 

১৯ ক্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বিভূতিপ্রপঙ্গে যথ। ॥ 
ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, 

জল, জ্যে।তি, অহঙ্কার, মহৎ, ষোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এসযুদ।য় আমি ॥ ৯৬॥ 

ইহার প্রীধরস্বামমির টাক! এই, পরম শবে ব্রহ্ম ॥ 
অতএব প্ীবৈষ্ণবসম্প্রণায় শ্রী/ন্ আলমন্দরাচার্ধ্য মহা 

৷ ন্ুভবকর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 

পা. 2৫ 
সী শপ” পপ পিস. সপ পিট "পপ, ৯ রই পসস্স্ ০ বাপ জজ 4: তা” সপ যা বলা প্রসস্ পকিজ 
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ভগবৎুসন্দর্ভঃ | ]* ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৮৫ | 

স্পাপপীস্পোলাপ পি 
পপ পপ সপ সপ ৮ সস সপ 

যদগুমণ্ডান্তর-গোচরঞ যদ্ 
দশোৌক্তরাণ্যাবরণানি ধানিচ। 

গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদ্ং 

পরাৎপরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইতি ॥ 
পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদঙ্গনপ।তিত্বেন শ্রায়তে | এষ স্ত্রী এষ 

পুরুষ এম প্রকৃতিরেষ আতোৈব লোক এষ আলোক এষ 
যোইসো হুরিরাদিরনাদিরন্তোহনস্তঃ পরমঃ পরাদ্ধিশ্ব- 

রূপ ইতি ॥ ১১ ॥ ১৬ ॥ 

প্রীন্তগব।ন্ ॥ ৯৩ ॥ 
অতো! ব্রন্মরূপে প্রকাশে তছৈশিষ্ট্য।নুপলস্তনাৎ তৎু- 

০ ত্র ». সপ পা এ পপ এ পথ, জস৯ পাশ শাস্তি -সপীসিস পপ 

হে ভগবন্! যে ব্রক্মাণ্ড ও ব্রহ্ম ণ্ডের অন্তর্গত বস্ত আর 
এ ত্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে দশ দশ গুণ আবরণ, তথ যে সকল | 

সত্ব।দি গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, পরং পদ ও পরাৎ পর, তৎ সমু- 

দয় আপনার বিভূতি ॥ 

পৈঙ্গ শর ততেও তাহার অঙ্গণপাতিত্রূপে 
শ্রুত আছে যথ। ॥ 

এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই প্রকৃতি, এই আত্ম।, এই লোক 
এই আলোক এই যে ইনি হরি, আদি, অনাদি, অন্ত অনস্ত, 
গরাৎ পরম ও বিশ্বরূপ ॥ ৯৩.॥ | 

অতএব ব্রহ্মরূপ প্রকাশে তাহার বিশিষ্ট ভাব না থাক! 
প্রযুক্ত ব্রহ্ম ঘে ভগবানের গ্রভাম্বরূপ তাহ! কহিতেছেন ॥ 

্ ্ 
০ আপাকে সী শী ৯ তি শি 

৯০৯০ সপ» 



. 

ট পপ ঃ রঃ 

পর পিস একর 

১৬ 

শসা «স্পা, নি সিসির বা টি ০8৩ উবে 2 ০ 

| ২১: 

৪৮৬ ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবগসন্দর্ভঃ |. 

প্রভাবস্তুলক্ষণত্বমপি তস্য ব্যপদিশ্যতে । দূপং যত্তৎপ্রাহু- 

রব্যক্ত মাদ্যং ব্রহ্মজ্যে।তিরিত্যাদি ॥ ৯৭ ॥ 

প্রন্মেব জ্যেতিঃ গ্রভ। যস/ তথাভূত্তং রূপং শ্রীবিগ্রহং | 
তথা চোক্তং ব্রহ্মমংহিতায়াং । 

সা প্রভা প্রভবতো। জগদগুকে।টি__ 

কোটিমশেষবগুধ।দিবিভূতিভিন্নং। 

১০ ন্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্্রীভগবানের প্রতি 

প্রীদেবকীর বাক্য যথ। ॥ 

দেবকী কছিলেন ভগবন্্! বেদদকল যাহাকে আনির্বব- 

| চনীয় কার্ধ্যকল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ ধাঁহাকে 

| নিরীহ ( সন্গিধিম।ত্রে কারণ ) নির্বিবিশেষ, সন্ভামাত্র, নির্শিি- 

| কার, নিগুণ, ল্যোতিঃ স্বরূপ, বুহৎ১ আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ 

বলিয়! থাকেন, আপনি সেউ বস্ত, সাক্ষাৎ বিষু্, অধ্যাত্মাদীপ 

1 অর্থাৎ বুদ্ধি কারণপমূহের প্রকাশক অতএব আপনার 

| ভয় আশম্ক। নাই ॥ ৯৭ ॥ 

ব্রহ্ধই ধাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রভ। সেই প্রকার রূপ 

[ ষাহার শ্রীবিগ্রহ হুইয়াছে ॥ 
ব্রহ্মনংছিত1 ৪০ শ্লেকে এই রূপ কথিত হইয়াছে ॥ 

ধাঁছার ম্বীয় কান্তিগ্রভাতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাণুকে।টি 

| সেই সকল প্রত্যেক ব্রক্গ।ণ্ডের অন্তঃস্থিতা কোটি পৃথিবীও 

ভি্গভিন্ন রূপে অশেষ বস্ত কে।টি সহিত অবস্থিতি করেন, 

৪৪ 
পপ পনি 



১০০০ আস অ্পমপআসলক সর 

. র টে ্ 
গবৎসন্দর্ভঃ| ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৪৮৭ 

সস পপ লেপ আস ৬ পাশা ৮ টি সা পেপে পাপসপাা শা? লে শাপলা শশী শটাোশটিত নি পপ্ীক্ীসীস্পীসীশসি তি তি? শপ শিপ শশা 

তদ্দন্ম নিফলমনস্তমশেষভূতং 

গেবিন্দমাদিপুরুঘং তমহং ভজামীতি ॥ ১০ ॥ ৩ ॥ 
প্রীদেবকী প্রীভগবন্তং ॥ ৯৩ ॥ 

অতো ব্রচ্গণঃ পরতেন প্রীভগবন্তং ক্টোক্ত্যেবাহ | 
ঘঃ পরং রহমঃ সংক্ষাৎ ভ্রিগুণাজ্জীবসগিতাৎ। 

ভগবন্তং বাসহ্থদেবং প্রপন্নঃ সশ্িয়ো ছি মে ॥ ৯৮ ॥ 

পিত্রানুবর্ণিতরহ। ইতি শ্রবণেন রহে। ব্রহ্ম তম্মদপি 

পরং ততঃ স্তথতরাং ভ্রিগুণাৎ প্রধান।ৎ । জীবসংজ্ঞি- 

০০ জজ সপ” ৮ ক উপ আপ ৮ শি আপা গা জাপা আশ পাশাপজাজাা জি 

পাস রর পরার এ 

সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্া, অনন্ত, অপরিসীম নিক্ষল, 

পরব্রহ্ম যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, তাহাকে আমি ভজন! 

করি ॥৯৪ ॥ 

অতএব ব্রহক্ষের পর হেতু শ্রীভগবান্কে কঞ্টোক্তিদ্বার! 
কহিতেছেন ॥ 

৪ স্কন্গে ২৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে 

প্রাচেতস সকলের প্রতি আীরুদ্রেবাক্য বথ| ॥ 
হে পাজানন্দণগণ ! প্রধান এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ হইতে 

পর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্ত। যে ভগবান্ বাহুর্দেব, 

থে ব্যক্তি তাহাব শরণাপন্ন হয় সে অ!মার অতিশয় প্রিয় ॥ ৯৮ 

৩ ক্র ১৫ অধ্যানষের ৪৬ তকে পিত্রানুবর্পণিতরহ1” 

এই শ্রধণ হেভু, “রহ” শব্দের অর্থ ত্রদ্ম, তাহা হইতেও পর. 
9 হ্ 

টোপ পক শি পি পপ ৭ আট স্পা পাস পদ এ পপ আপা পপ শপ অপ পাপী অপ আস পাস সস পপ পা পম 

(৮-৪) ) 



ও 

টি] 
18৮৮ ষট্সন্দর্ভঃ। '[ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

তাৎ জীবাত্মনশ্চ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রেবণাদিনৈব 
নতু কর্ম্মা্পণাদিনা প্রপন্ন ইত্যন্থয়ঃ ॥ 
তথচ বিষুণধর্থ্মে নর কদ্াদশীব্রতে শ্রীবিষুওস্তবঃ ॥ 
আকাশাদিযু শব্দাদে শ্রোত্র।দে। মহদাদিযু। 

প্রকৃতো পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপিচ স প্রভৃঃ। 
যখৈক এব সর্ববাতআ! বাস্দেবে! ব্যবস্থিতঃ | 

তেন সত্যেন মে পাপং নরকাত্তিপ্রদং ক্ষয়ং | 
প্রয়।তু হৃকৃতস্যাস্ত মমানুদিবসং জয়ঃ ॥ ইতি 

পা ১৯ আর ৫১. ০ ৯_--. 

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) 
হইতে এবং জীবসঙ্গিত অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে পর যে ভগ- 
বান্ তাছাকে যিনি কর্ম্মাদিদ্বারা প্রপন্ন না হইয়া সাক্ষাৎ 

অ্ববণাদিদ্বার]| প্রপন্ন হন ॥ 
. এই বিষয় বিষুণ্ধশ্মে নরকদ্বাদশীরতে 

শ্রীবিষুর স্ব যথা ॥ 
আকাশাদি পঞ্চভৃত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রত্রাদি 

ইন্দিয়, মহত্ত্বদি, প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম । এ সকলেই 

সর্ববাত্মা সেই প্রভু বাস্থদেব যেমন এক হুইয়। আবস্থিতি করি- 
তেছেন, সেই সত্যদ্ধারা নরকরূপ দুঃখপ্রদ অ।মার পাপ ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হউক, প্রতিদিন আমার পুণ্যের জয় হউক ॥ 

 এস্থলে প্রকরণের অনুরূপ এবং সর্বাত্মশব্দ দ্বার! অন্যথা 
নব চে 

(টস এ: 0 ০ তত অক 



ভগবৎসন্দর্ভঃ। ]1 ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৮৯ 

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সর্ববাত্বশব্দেন চান্যথ! সমাধানং 
পরাঁহতং ॥ ৯৫ ॥ 

তথাচ তত্রেততরংক্ষত্রবন্ধ,পাখ্যানে। 

যন্মায়ং পরমং ত্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ং | 

যম্মপ্ং ব্যক্তমপ্যেতভ্তবিষ্য।মি হি তন্ময়ঃ ॥ ইতি 

তত্রৈব মাঁলক্ষপুজা প্রসঙ্গে ততঃ পরত্বং স্ফটমেবোক্তং। 
যথাহচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্ম।ৎ 

স ব্রহ্মভূতাঁৎ পরমঃ পরাত্মন্। 

তথাইচ্যুতস্ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং ত- 

ম্মমাপদং চাহপহরহপ্রমেয় ॥ ইতি 

প্রীবিষুপুরাণেচ ॥ 
পাপী সমর 

রূপে সমাধান অর্থাৎ সিদ্ধ।স্তকরণ নিবৃত্ত হইলে ॥ ৯৫ ॥ 

এ বিষুধর্দ্োত্তরে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে যথা ॥ 

পরম ব্রহ্ম যংস্বরূপ, সেই অব্যক্ত যতস্বরূপ এবং সেই 
ব্যক্তও যংস্বরূপ, আমিও তৎস্বরূপ হইব ॥ 

এঁ বিষুধর্মে মাল, নক্ষত্র ও খতুপুজ! প্রসঙ্গে 
তাঁহ। হইতে ভগবানের অেগ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, যখা- 

হে অচ্যুত! আপনি যেমন শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ব্হ্গ 
তাহা অপেক্ষ।ও শ্রেষ্ঠ ! হে পরাত্মন! হে অচ্যুত ! হে অপ্র-| 

মেয়! তদ্রপ আমার সেই বা পূর্ণ কর এবং আপদ. অপ- 
হরণ কর ॥ 

অর তউআ৯০০ 1... 



০৯ ০. এ ৬৯ পপ পপ উপ ৯ পপ পপ সপ স্পা নর 
৪৯০ | মট্সন্দর্ভঃ | ' [ ভগবৎুসন্দর্ভঃ | 

সম সপ ৭০ ক 

সব্রহ্গপারঃ পরপারভূতঃ। ইতি । 

অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ॥ 8 0 ২৪ ॥ " 

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতনং ॥ ৯৬ ॥ 

তদেবমেবঃভিগ্রায়েণ 

গাব! এষ পুরুষে|হন্নরসময় ইতাদ।বন্তরগান্তরগৈকৈকা- 
তআকথনান্তে, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 
অ্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছৎ প্রতিষ্ঠ। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ। বন্ধ পুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠেতি শ্রুতুক্তায়ঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়। উপরি। 
প্রীসীতে।পনিষদো যথা । ব্ঙ্গণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি । অত্র 

বিষুতপুরাণেও ॥ 

তিণি পারম্বরূপ ব্রহ্ষের পরপারহ্থজপ | 

আঙ্গতিতেও নলিয়।ছেন ঘথা- 
ব্রঙ্গ হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ ॥ ৯৬ ॥ 
তাতএব এই প্রকার অভিপ্র!য়েই- 

দেই এই পুরুষ, অন্নময়, রলময়, ইত্য।দি স্থলে অন্তরঙ্গ 
অন্তরঙ্গ এক এক আত্মার কথনের অন্ত শ্রুতি বাক্যযথা ॥ 

শ্রীতগবান্ সমস্ত জগতের, সমস্ত পৃথিবীর, অথর্বব- 
বেদোক্ত সমস্ত আর্গিরস যক্জের ও সমণ্ত তেজঃপদার্ধের এবং 

পরব্রন্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিম। হইয়াছেন। এইযে 
শ্রুতু/ক্ত পঞ্চ প্রতিষ্ঠার উপরে বলিয়! উক্তি তাহা ভ্রভগব- 
দীতোপনিষদের ১৪ অপ্যায়ের ২৭ শ্লোকে যথা ॥ 

ঞ নার ররিটারিন নী 
শি পর আন লাস জে পল 

পেস পিপি ৮ 



এসএ 

, | রি 
ভগবগুসন্দর্ভঃ | 1] " ষট্সন্দর্ডঃ | ৪৯১ 

- শী শা সি তক ০: ৮৬০০ রর টা লাশের শাদা ০ শিস 

ব্র্মশব্দলন্িহিতপ্রতিষ্ঠা শব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্ধ্যতে ॥ ৯৭ | 
ততশ্চৈবমের ব্যাখোয়ং। হি শব? | 

সাঁঞ্চ যোহইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেলতে। 

স গুণান্ সম হীত্যেতান, ব্রহ্মভূঘায় কল্পতে। 
ইত্যগ্য নিরন্তরপ্রাচীন্বচনসা হেতৃতাবিবক্ষযা। 

অতে। গুণাতীতনন্দাণঃ প্ররুতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থহেতু- 

ভর্গবান অঙ্জুনকে কহিলেন সখে ! যে হেতু বৃক্ষের ও 

নিত্যমুন্তির এবং শাশ্বত ধর্মের তথ! একা ন্তিক স্থখের প্রতিমা 
আমিই হইয়।ছি ॥ 

এস্থলে বন্মশব্দের নিকটবর্তি প্রতিষ্ঠা শব্দদারা পূর্ব্বেক্ত 
আতকে স্মরণ করাইতেছেন ॥ ৯৭ ॥ 

অতএব হি শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা কর! কর্তব্য ॥ 
ভগবদ্গীতার ১৪ অপ্যায়ের ২৬ শ্লে।কে যথ। ॥ 

ভগব।ন্ কহিলেন যিনি আমাকে অব্যভিচার ভক্তিযোগ 

দ্বার। মেবা করেন, তিণি এই সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়! 

ব্রহ্মভূয় অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়েন ॥ 

এই অব্যবহিত প্রাচীন বচনের হেতৃ-কথনেচ্ছ! দ্বার! ছি 

শব্দ প্রযেগ করিয়াছেন ॥ 

অতএব গুণ।তীত ব্রন্ষের প্রকৃতার্থ হেতু বচনের উপক!র 
দ্বার তৎ শবের ব্রঙ্গশক্তি রূপ ও হিরণ্যগর্ত রূপ অর্থান্তর 

2 ছি শা পপ পল এনা পপ পপ. ৮ রপ্ত এ ০৮০৮ এ্পনরর্র 
০ ০ পা পশম 
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০. 
| ৪৯২ ষট্সন্দর্ভঃ। " [ ভগবৎুসন্দর্ভঃ 

বচনে হুন্মিন, উপচারেণ তচ্ছব্দপ্য ব.ক্ধশক্তিরূপং হিরণ্য- 
গর্ভরূপং বা অর্থান্তরমমুক্তং কিত্তেবমেব যুক্তংণ যথা। 

ননু ত্বন্তক্য। কথং নিগুণবন্ষধর্মপ্রাপ্তিঃ । সাঁতু 
ত.দকানুভবেন ভবে | তব্র।হ বন্ণোহীতি। হি যস্মাৎ 

বন্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যং 
প্রনিদ্ধং তচ্চ তদ্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াগত্বেন দর্শিতং 
তগ্য পুচ্ছত্বরূপিতত্রহ্ষণঃ । আনন্দময়ে। হভ্য।সাদিতি 

সুত্রকারসম্মতপরব্রক্মভাব আনন্দময়াখ্যঃ প্রচ্রপ্রক।শে। 

কর! উপযুক্ত হয় ন। কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাই যুক্ত ॥ 
যথ।। হে ভগবন। তোমার ভক্তিদ্বার কিপ্রকারে ব্রহ্ম- 

ধর্দ প্রাপ্তি হয়, তাহাতে। এক ব্রহ্মান্ভব দ্বারাই হুইয়া | 
থাকে ?। এই প্রশ্নে কহিতেছেন। পক্রহ্মণে। হীতি” হিশব্দের 
অর্থ-যে হেতু, ভগবান্ পরমব্রন্ষের প্রতিষ্ঠ। হইছেন, এই 
হেতু তীহার পরমপ্রতিষ্ঠত্ব দ্বার শ্রুতি প্রমাণে যে ব্রহ্ধ 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,তাহ'কে সেই শ্রুতিতে আনন্দময় ভগ- 
বানের অঙ্গ বলিয়! দেখা ইয়।ছেন | তাহার পুচ্ছ রূপি ব্রন্মের । 

বেদান্ত সুত্রের ১ পাদের প্রথমাধ্যায়ে ১৩ সুত্রে “আনন্দময়ো- 
ইভ্য।সাৎ” অভ্যাস প্রযুক্ত আনন্দময় এই সুত্রকারসম্মত 

পরব্রহ্ধ ভাবার নাম আনন্দময় সেই ভগবান্-প্রচুর 
প্রকাশ নুর্ষ্ের ন্যায়, মেই পুচ্ছরূপ ব্রন্ষমের প্রচুরপ্রক1শ 
হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবান আম ত্রন্ষের 
মী টি 
পপর সপ 



রি ক 
 ভগ্নবগুদন্দর্ভঃ। ] ' ষট্সন্দর্ভঃ। ৪৯০ 

রবিরিতিবত প্রচুরশ্চানন্নরূপঃঞ্রীতগবানহং' প্রতিষ্ঠা । 
যদ্যপি-ব্রক্মাণে। মমচ ন তিন্নবস্তত্বং তথ।পি শ্রীভগবদ্রপেৈ- 
বোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বদ্য পর! কাষ্ঠেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তি- 

প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাধিক্যাহত্বাৎ | নির্ববিশেষব্রক্গ- 
প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবত্প্রকাশশ্রবণাৎ । অত এক- 

স্যাপি বস্তবনন্তথ| গ্রক।(শভেদে। রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষে। | 

মা্তগুমগ্ুলতদগভত্তিভেদবৎ উৎপ্রেক্ষ্যঃ অতো! ব্রহ্ধ- | 
প্রকাশন্যাপি মদধীনত্বা কৈবল্যকা নয়! কৃতেন মন্তজ- 

নেন ব্রহ্মণি শীয়মানে। ব্রন্মধন্মমপি প্রাপ্োতীত্যর্থঃ 0৯৮॥ 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছি। যদিচ ব্রঙ্মের এবং আমার পরস্পর অভিন্ন 
বস্তত্ব তথাপি শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশিত আমাতে প্রতিষ্ঠাতৃত্বের 
সীমা হইয়াছে এই তাৎপর্য, যে হেতু স্বরূপশক্তি প্রকাশ 
হইতে স্বরূপপ্রকাশেরই আধিক্য হইয়াছে, কারণ নির্ব্বিশেষ 

ব্রহ্ম প্রকাশের উপরেও শ্রীভগবানের প্রকাশ শ্রুত হইতেছে । 
অতএব রাত্রিনাশক জ্যেতির সুধ্যমগুল ও তাহার 

তেজে।ভেদের ন্যায় এক বস্তুর সেই সেই প্রকাশভেদ 
জানিতে হইবে । অতএব ত্রহ্মপ্রকাশ আমার অধীন হয়। 

মোক্ষকামন। করিয়। আমাকে তজন1 করিলে ব্রহ্ছে লয় হইয়। 
ব্রহ্ম ধর্মও প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥ 

£& মম রী শ 
$ পপ পতি কউ তেরি আর্ত চস ওপর কাশ ০ 
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৪৯৪ বট্ন্দর্ডভঃ। . [ ভগগবহ সনদর্ভ; 

স্্পপ্পীাশপিাাশাসীস পসেসসিপসপা 

অত্র শ্রীবিষু্পুর।ণমপি সংগ্রবদতে। 
শুভাশ্রয়ঃ সচিভম্য সর্বগস্য তথ।ত্বনঃ | ইতি ।' 

ব্য/খাযতঞ্চ তত্র প স্বামিতিঃ। 

সবর্গস্যাত্বনঃ পরব্রক্মণে|হপ্যাশ্রয়ঃ গতিষ্ঠা । 
তদুক্তং ভগবতা]। 
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি | 
আত্রচ ভৈর্ব্যাখ্য।তং ব্রক্গণোহহুং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং 
ত্রন্মবাহং | যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সুরধ্যমগ্ুলং তদ্াদি- 

ত্যর্থ ইতি । অত্র চ্িপ্রত্যযস্ত্র তছুপ[সকহৃদি তৎ্প্রকাঁশ- 
স্য।ত্ভূতত্বং ক্রন্মণ উপচর্ধ্যতে ইতীথমেব | অন্রৈব 
প্রতিষ্ঠ প্রতিমেতি টাকা মৎসরকল্িত। নতু ততকৃত।। 

সস সপ ৪৮ 

এই বিষয়ে শ্রীবিষুঃপুর!ণও কহিয়াছেন যথা ॥ 

চিত্তের মহিত সর্বগত আত্মারও আমি শুভ।শ্রয় হুইয়।ছি। 

এ স্থলে স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়।ছেন যে, সর্ববগত আত্ম! পর- 
ব্রন্মেরও অমি আশ্রষ (প্রতিষ্ঠা )। ভগদ্গীবতার ও ১৪ 
অধ্যায়ের ২৭ শ্লে।কে শ্ীভগবান্ কহিয়াছেন, আমি ব্রন্মেরও 
পতিষ্ঠ| অর্থ।ৎ আশ্রয় । এস্থলে শ্রীধরম্বামির ব্যাখ্যা, আমি 
ব্রন্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেমন ঘণীভূত 
প্রকাশ সুর্নমগ্ডল তাহার ন্যায়। এন্থলে চি প্রত্যয়ই সেই 

| ভ্রন্গেপ।সকের হৃদয়ে বন্মা প্রকাশ হয়, কিন্তু বক্ষের যে 

প্রকাশতাহা উপচারমাত্র । এম্থলে ও প্রতিষ্ঠা শব্দে প্রতিমা 

চস সা সপ 



পাশা 

৯১ ঁ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ। ] * ষটসন্দর্ভঃ। ৪৯১৫. 

অসম্বন্ধত্রাৎ, নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি 

নচ শহপ্রকাশন্য প্রতিম। সুধ্যঃ, নচ।মুতস্যাব্যয়স্যেত্য1- 

দ্যনন্তরপদত্রয়োকজ্াানাং মোক্ষ।দীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে। 

নব! শ্রচতিশৈলীবিষুপুর।ণয়োঃ সম্ম।দিতান্তি। তন্ম।ম- 
সাদরণীয়া, যদিব। আদ্রণীয়। তদ! তচ্ছব্দেনাপ্য।প্যাশ্রক্ন 

এব বাঁচনীয়ঃ। গ্রতিলক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি 

যন্মিন্নিতি ॥ ৯৯ ॥ 

তদেতণ সর্বমভিপ্রেত্যাহুঃ | 

৮ 

এই যে টীক। তাহ! মৎসরকল্িত শ্রীধরম্বামির কৃত নহে, ষে 
হেতু অসম্ন্ধ প্রযুক্ত নির।কা'র ব্রন্মের প্রতিম সম্তভবে ন।। সূর্ধ্য 
ও ত্প্রকাশের প্রতিমা হইতে পারেন না! শ্রীভগবদ্গীতার 
১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লেকে বর্ণিত অম্বতের অব্যয়ের ইত্যাদির 

পর পাদত্রয়োক্ত মোক্ষারদি সকলের গ্রতিমাত্ব ঘটে না। 

শ্রুতিশৈলী ও বিষুপুরাণে গ্রত্তিম। বলেন নাই। মেই হেতু 
টীক। আদরণীয় নহে, পরস্ত যদি আদ্রণীয় হইত তাহা! হুই- 

লেও তৎ-শব্দদ্।রা আশ্রয়কে ই কহিতেন। প্রতিমা শব্দের 
অর্থ এই ঘষে ধাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহাতে পরিমিত হয় 

তাহ।র নাম প্রতিমা ॥ ৯৯ ॥ 

সেই এই সকলকে অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতি সকল কছি- 

তেছেন। | 
ঁ রর কম দীন 

ডি শি ২ 

স্পা পপ ৩০১১ 



রে ষট্তন্দর্ভঃ। [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

দৃতয় য়ইব খসস্তাস্থ ভূতে! যদি তে ত হনুবিধ। 

মহদ্রহমাদয়ে। ইগুমন্থজান্ যদনুগ্রাহ্ত্তঃ 

| পুরুনবিবোহন্বয়োহত্র চরমোহ্মময়দিযু যঃ 

সদসতঃ পরং তৃমথ যদেষবশেমম্বতং ॥ ৯৯ ॥ 

অহ্ভূতো জীব! দৃূতম ইন শ্বনদাভান| অপি ঘদি তে তব 

অনুবিপধ। ভক্ত। ভবপ্তি তদ! শগন্তি গ্রণন্তি তেযু তদ্তক্তা- 

ন।মেব জীবনং জীবনং মন্যামছ ইতি ভব? ! কথং ? ধস্য 
তা স্ ০৮ ৩ পপ আপ পপ শে পপ পপ সা সাল ক পর ৮ সপ পাপ | জী 7777 

১০ ক্ষনে ৮৭ অধ্যায়ে ও ১৪ ক্লোকে গা! | 

শুতিগণ কহিলেন, মেসকল জীব তোমার অন্ুবর্ভী 

| ভক্ত, তাহাদিগেরই জীবন হার্ক, তদিতর লোকমকল 

| ভক্ত্রার ন্যায় কেবল বুথ নিশ্বীগ বহন করে মত্র। ধাঁহার 

অনুগুবেশ দ্বার চেতনপ্র।পু হইয়া মহদহঙ্কারাদি সকল 

[ সমগ্রিব্যট্টিরপ এই দেহস্ষ্টি করে ও যাহাতে অন্নময়াদি 
কোষে চেতন গ্র।প্তি হয় সেই পুরুযাকার আপনি। আর 
সেই অন্নময়াদি কোষে সন্দন্ধমাত্র উপদেশ পুচ্ছরূপে উক্ত 
যে ব্রহ্ম তাহাও আপনি । আর স্থুপ সুগম হইতে অতিরিক্ত 
সাক্ষিম্বরূপ অবাধিত ও অস্বৃতম্বরূপ আপনি ॥ ১০০ ॥ 

তাুপধ্য । প্রাণধারী জীবসক্ল দৃতি অর্থাৎ ভক্ত্রার নায় 

নিশ্ব।স প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার যাঁদ আপনার ভক্ত হয় 
তবে তাহারাই প্রণী অর্থাৎ দেই সকল প্রাণিগণের মধ্যে 
আপন।র ভক্তদিগেরই জীবন সার্থক বলিয়া মানি। যদি 

[. 0 7 ই 
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উর. 20 
ভগবগুসন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ ৪৯৭ 

পাপ আপদ পাশা চে সিটি শপে পাপ 

তব অনুগরহতঃ সমগ্িব্যগ্রিরপমণ্তধ দেহং মহদহম।দয়ো- 
ইস্থজন্। অতঃ স্বয়মেব তথাবিগ। ত্বতঃ পরাজ্খানা- 

মন্যেষাং দৃতিতুল্যত্বং বুক্তুমেবেতি ভাবঃ অন্ুগ্রহমেব দর্শ- 
যন্তি। অত্র মহদহমাঁদষু অন্থয়ঃ। প্রবিটস্মিতি। কথং | 
মতপ্রবেশমাত্রেণ তেষাং তথা মামর্থ্যং স্যাভত্রাহুঃ | যদ 
যম্মাৎ সতঃ আনন্দময়াখ্যব্রক্গণোহবয়বস্য শ্রিয়াদে- 

রগতভ্তদন্যস্মাদন্মমযাদেশ্চ যু পরং পুচ্ছভভূতং সর্বব- 
প্রতিষ্ঠ। ব্রঙ্গ তৎ খলু স্ব, তত্রাপি এবু শ্রতিষ্ঠাব।ক্যেষু 
অবশেষ বাক্যশেষত্বেন স্থিতং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ- 

পপ ৪ পপ, এ 

বলেন কি প্রক।রে, যে আপনার অনুগ্রহে সমষ্টিব্যগ্টিরপ 
| অণ্ড অর্থাৎ স্কুলসুক্ষম দেহকে মহৎ অহঞ্কার।দি স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন। অতএব আপনি স্বযুং মেই প্রকার হইয়।ছেন। আপনা 

হইতে পরাগ্ত,খ অর্থাৎ অভক্ত সকলে যে দৃতি (ভস্ত্রা) তুল্য 

হইয়াছে তাহ। উপযুক্ত । অনুগ্রহই কি তাহা দেখাইতেছেন। 
এস্থলে মহৎ অহঙ্কারাদিতে আপনি প্রবেশ করিরাছেন। 

ভগবান্ যদি এরূপ ঝলেন, ভাছে ! আম।র গ্রবেশ মাত্র মহদা- 

দির কি.গকারে স্থগ্রিণামর্থ্য হইয়াছে? এই প্রশ্মে কছিত্তে- 

ছেন। যে হেতু মহ অর্থাৎ আনন্দময়নামক ব্রন্মের অবয়বের 

প্রয়াদ্ির এবং আহ আন্গময়াদির যিনি পরম পুচ্ছন্বরূপ সর্বব- 
প্রতিষ্ঠ ব্রঙ্গ তাহা আপনি হইয়াছেন । তাহাতেও 
এই প্রতিষ্ঠ। বাক্যসকলের মধ্যে বাক্তশেষ' রূপে অব- 
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৪৯৮ ষট্সন্দর্ভঃ |  [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

মিতযাদাবন্যত্র প্রসিদ্ধং ॥ ১০১ ॥ 

আত্মতত্ৃবিশুদ্ধ্যর্থং যদ।হ তগবানৃতং। 
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমন্যলীকবৃতা দূতঃ । ইত্যত্র খতত্বেনাপি 
প্রপিদ্ধং শ্রীভগবন্রপমেব তত্বং। অতোহনম্মময়াদিযু পুরুষ- 

বিধঃ পুরুষাকারে! যশ্চরমঃ প্রিয়মোদ প্রমোদানন্দ ব্রহ্মণা- 

মবয়বী আনন্দময়ঃ সত্মিতি। তক্মাৎ মুলপরম।নন্দ- | 

রূপত্বান্তবৈব প্রবেশেন তেষাং তথ সামর্ধ্যং যুক্তমিতি | 
ভাব? ॥ ১০২ ॥ 

_ ০ পসপসপসীস সপ পসস শাপলা এ পা পপ? পিসী পিসের ও পম শস্াসিপশ্মিসীীসিসস্প্ল 

স্থিত ব্রন্মেরও গ্রতিষ্ঠ। আমি ইত্যাদি প্রমাণে এবং অন্যত্রও 

গ্ররসিদ্ধ আছে ॥ ১০১ ॥ 

অর্থাত ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে রাজন! ভগবান্ হরি অকপট 

তপন্যায় সন্তুষ্ট হইয়' ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও জ্ঞানময় রূপ 

প্রদর্শন পূর্বক যে তপস্যাদি উপাসন! কহিয়।ছিলেন 'জীব | 

সকলের তত্ব জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক ॥ 

এস্থলে খত অর্থাৎ সত্যত্বরূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীভগবৎরূপ 

তাহাও আপনি । অতএব অন্নময়াদির মধ্যে পুরুষবিধ অর্থাৎ 

পুরুষাকার যে চরম এবং প্রিয়, আহল।দ, পরমাহল!দ, আনন্দ 

এবং ব্রহ্ম এই সকলের যে অবয়ববিশিষ্ট আনন্দময় তাহাও 

আপনি। অতএব স্থল পরমানন্দ রূপ আপনারই প্রবেশ 
দ্বারা মহদাদির স্যগ্তিলামর্ঘ্যাদি তাহা যুক্তিনঙ্গত, ইহ।ই 
১ ১ 
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ভগবহুসন্দর্ভঃ। ] * ষট্স্দর্ভঃ। ৪৯৯ 
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কে। ছোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যাদেষ অ।কশ আনন্দে। নস্যা। 

দিতি-শ্রুতেঃ। গ্রকরণেহস্মি্নে তদুক্তং ভবতি । যদ্যপি এক 

স্বরূপেহপি বস্তনি স্বগতননাবিশেষে। বিদান্জে তথাপি তা- 
দৃশশক্তিযুক্তায়া এব দৃষটেস্তভৎসর্বববিশেষগ্রহণে 
নিমিন্ততা দৃশ্যতে নত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসমমী দুষ্িঃ 
সুধ্যমগ্ডলং প্রকাশমান্রত্বেন গৃহাতি। দিব্যাতু প্রকাশ- 
মাত্রস্বরূপত্বেহপি তদন্তর্গতদিব্যমভাদিকং গৃহ।তি। 

এবমত্র ভক্তেরেন সগ্যাক্তেন তয়ৈব মগ্যন্তং দৃশ্যতে | তচ্চ 
ভগবানেবেতি তট্যোব সম্যগ্র.পত্বং জ্ঞানপ্যতু অপম্যকৃ- 

পরপর পর সত পরপর 

ভাবার্থ ॥ ১০২ ॥ 

শ্রুতিতেও উক্ত হুইয়াছে যথা । 

অন্য কোন্ ব্যক্তি অপান চেষ্টা করিবে ও অপম্ম অন্য] 
কোন্ বক্তি প্র।ণচেষ্টা করিবে, যে হেতু এই আকাশ অর্থাৎ 

নিরাকার বস্তু আনন্দম্বরূপ নছেন। এই প্রকরণে ইহাই উক্ত 
হইতেছে । য্দ্যপি এক স্বরূপ বস্ততে আত্মগত নানা বিশেষ 

আছে, তথাপি সেই প্রকার শক্তিযুক্ত দৃষ্টির সেই সেইসযু- | 
দায়ের বিশেষ গ্রহণে নিমি তা দেখ! যাইতেছে, কিন্ত অন্য 

শক্তির নহে । যেমন মাংসময়ী দৃষ্টি প্রকাশমা ত্রত্থবরূপে সূর্ধ্য- 
মণ্ডলকে গ্রহণ করে, দিব্যদৃষ্টি সর্ধ্যমগ্ল গ্রকাশমাত্রস্বরূপ 
হইলেও ভাহার অন্তর্গত দিব্য সাদ গ্রহণকরে। এই প্রকার 
এস্থলে ভক্তিই সমগ্র স।ধনম্বরূণ হওয়।য় তদ্দারই সম্যক্ত্ব 
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2 ্ 
৫০৬ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 
পা পপ পালাল লাশ তা পস্পীিী শি পপি শী শী সতী পরপর পা. এর সা রক _. 

ত্বেন দর্শিতত্বভ্তেনাসম্য গেব তদদৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য 

অসম্যগরূপত্বং | তত্রচ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য 
জ্ঞানদ্য তদন্তরীণাবান্তরভেদপর্যয।লোচনেম্বপামর্থ্যাদ্বছি- 

রেবাবস্থিতেন তেন ভ।গবতপরমহংসবুন্দন্ুভবসিদ্ধ- 

নানাপ্রকাশবিচিত্রেহপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্বে প্রকাশ- 

সমান্যমাত্রং যদগৃগতে তত্তপ্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎ- 
প্রেক্ষ্যতে । ততশ্চাঘনত্বঅংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপ- 

অর্থ।ৎ সমগ্রত্ব দর্শন হয়, তিনিই ভগবান তিনিই সমগ্ররূপ 

হইয়াছেন, যে হেতু জ্ঞানের অসন্যক্ত্ব দেখান হুইয়াছে। 
অতএব যাহ! অপম্যক্ দৃষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অসমগ্র 
রূপ হুইয়।ছেন। তন্মাধ্যে অর্থাৎ সম্যক্ত ও অসম্যক্ত দৃষ্টির 

মধ্যে নামান্যরূপত্বের দ্বারাই গ্রহণবিষয়ে কারণের অর্থাৎ 

জ্ঞানের তাহার মধ্যবর্তী” অবান্তর ভেদ পর্দ্য।লোচনা 'সমুহে- 
অসামর্থ্য হেতু বাহ্াবস্থিত জ্ঞানদ্বারা ভাগবত পরমহংস 

সকলের অনুভবসিদ্ধ নানাপ্রকার প্রকাশ বিচিত্রতাতেও 

নিজ প্রকাশ রূপ পরতত্বে সামান্য প্রকাশমাত্র যাহা গ্রহ- 

ণীয় হয় তিনি ব্রহ্ম, তাহাকে সেই ভগবানের প্রভ।রূপে 
উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন । 

অতএব অঘণত্ব, অংশত্ব ও বিভূতিত্ব বলিয়া ব্রঙ্গের 

নির্দেশ হইয়াছে । সেই হেতু অখণ্ড তত্ব রূপ ভগবান্ সামান্যা- 

্ নর 
ও পপ বাশ রান সা অর - সস সস. পপ ৯৯ ০০০০০ আপ পরব». 

পপ সপ 
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দিশ্যতে তদ্য। ৷ তশ্মাদখগুতত্বরূপে। ভগবান্ মামান্যা- 

কারশ্বক্ষ,ভিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারম্য ব্রহ্গণোহপ্যা শ্রয় 

ইতি যুক্তমেব ॥ ১০৩ ॥ 
অতএব, যণ্য পৃথিবী শরীরং যস্যাতআা শরারং যস্যাব্যক্ত- 
শরীরং যদ্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্ববভূতান্তরাত্মাইপহত- 

পাপয। দিব্যে দেব একো নারায়ণ ইত্যেতচ্ছত্যন্তরং- 
চ।ক্ষরশব্দোক্তম্য ব্রহ্মণে।হপ্1আত্বেন নারায়ণং বে।ধয়তি। 

উক্ত।আ।দিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণ্যেন, চকার তেষাং, 

সংক্ষোভমক্ষরজুষামপীতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হাক্ষর- 
শব্দেন ব্রন্মেব বচ্যং। তথা শ্লোভগবতা সাঙ্যকথনে 

পপ? পপ পপ পা শী শসা শীল পপ সপ পাপ ০৯৯, ৯... ৮৯ এ এ ৯ এ, ৯০৯ এ 

কার নিজ স্সতি স্বরূপ স্বীয় প্রভরূপ ব্রন্ষের যে আশ্রয় 

হইয়াছেন ইহ উপযুক্ঞই বটে ॥ ১০৩ ॥ 
অতএব পৃথিবী ফাঁহার শরীর, আত্মা ধাঁহার শরীর, অব্যক্ত 

( গ্রকৃতি ) ষাহার শরীর এবং অক্ষর (ব্রহ্ম ) ধাহার শরীর। 
ইনি সকল ভূতের অন্তরাক্স।, নিষ্পাপ, দিব্য (অলৌকিক) 
দেব, এক এবং নারায়ণ। এই শ্রুতির পর অক্ষর শব্দদ্ধারা 
উক্ত ব্রন্ষমেরও আত্ম! বলিয়। নারায়ণকে বোধ করাইয়াছেন। | 
উক্ত আত্মাদি শব্দ চরম প্রমাণদ্বার, তথা ৩ স্বন্ধের ১৫ | 
অধ্যায়ের ৪৩০ শ্লোকে তাহাতে যদিও মনকার্দি মুনিগণ ব্রক্ষ 
জ্ঞ।ন ছ।র। নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অন্ুুভন করিতেন তথ।পি তীহা- 
দের চিন্তে হর্ধ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল। এই প্রয়োগ দৃষ্টি 
দ্বারাও এস্থলে অক্ষরশব্ে ব্রহ্মকেই কহিয়াছেন। 
42 ্ি 
পাশা পা শপাপপাসপপিশস্পাসপাী পাপা শী শি পষ্ী্পাশিসপীাাপপ্পপপসস পসরা থপ 
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পু? 

৫০২, ষট্সন্দর্ভঃ। ' [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

কালো! মায়াময়ে জীবঃ | ইত্যাদে৷ মহা প্রলয়ে সর্ববাধশিষ্ট- 

ত্বেন ব্রন্মোপদিশ্য তদ।পি দ্র তং স্বস্মিনক্রং | 
এষ সাঙ্খাবিধিঃ প্রোকঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ | 

প্রতিলোমানুলে মাভ্যাং পরাবরদৃশ। ময় । 

ইত্যত্্র পরাবরদৃশেত্যনেন । 
সোহয়ং চাত্র বিবেকঃ। সাঙ্খাং হি জ্ঞানং) তচ্ছন্ত্ং 

খলু স্বরূপভুততদ্বিশেষমননুপন্ধয় যততৎস্বরূপ- 

তথ। ১১ স্বন্গে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লে'কে শ্রীভগবান্ সাঙ্ঘ্য- 

যোগ কথনে কহিয়াছেন। অব্যয় কাল মাধাময় জীবে লীন 

হয়, জীপাত্ম। পরমা ।(তে লয় পায়। ইত্যাদি স্থলে মহাপ্রলয়ে 
সকলের অবশিষ্টরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া এ প্রলয়েও 

অ(পন|কে এ ব্রন্ষের দ্রষ্ট। বলিগ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
৯১ স্বন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ॥ 

পরাবরদর্ী অর্থৎ সকলের আদি 'ও সকলের অন্তযে 
আমি তোমাকে সংশয় গ্রন্থিনাশক এই সাখঙ্য যিনি প্রতি 

লোম ও অনুলোম ক্রমে অর্থাৎ ভ্রম ও ব্ুযুতক্রমে কছিলাম ॥ 

এস্থলে «পরাবরদৃশ।” এত্তন্দ্ারা সেই সাঙ্যই 
এস্থানে বিচারধোগ্য । সাঙ্খ্য শব্দে জ্ঞান, সেই সাঙ্্য শাস্ত্র 
০ রঃ 

পপ পর পপ পপ পাপা আপা পপ পা সপ 
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পপ পপ স্পা সপ পপ সস শীত চে 

মাত্রং তদান মীমবশিষ্টং ভবতি তদে ক্গাখ্যং তর্দেব 

প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলযাৎ বৈকুগ ইব স্বরূপ 
ভূ পকাশাদেব শিষ/মাণত্বেন বক্তং যুজ্যতে তচ্চ সবি- 

শেষ্য মাত্র প্বরূপ শক্তি বিশিষ্টেন বৈকুণস্থেন প্ীভগব ঠ1 
পৃথ'গব অত্রানুভূয়তে ইতি । তদেবং নির্বিবশেষত্েন 

স্পর্শরূপ্রহিতন্যাপি তস্য ভগবৎ প্রভা রূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য 

তদভিনত্তেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিস্টং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুপী 

পারিকয] সবিশেষদ্য সাক্ষান্ডগবদঙ্গজ্যে।৬ষঃ ম্থতর।মেৰ 

তৎ িপ্যতি ॥ ১০৪ ॥ 
০ পা ি্পাাপা্াাী শা ও পপ "পাশ টা পিসী ২ পিপি ২ এ শ পাশ শিস পাশা শপ শী পপ পা টি রা 

নিশ্চয় স্বরূপ ভূঠ অবিশেষকে অন্ুসন্ধ।ন না করিয়া যে 

সেই স্বব্ধূপ মাত্র প্রণধ কালে অবশিক্ট হযেন তিনিই ব্রন্গ 
এবং [ঠশিই জগতের অবচ্ছিন্নাতিশয় প্রদেশে জগদ্বিন।শের 

পর বৈকৃণ্টের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ গ্রযুক্তই 
অবশিক্ট জরপে বপিবার শিখিন্ত যুক্ত হইয়াছেন। এ ব্রহ্মই 

স্বীয় বিশিষ্ট মাত্রকেই ন্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুস্থত গ্রী- 
ভগব।নেক সহিত পৃথক্তে।র ন্যায়ই গ্রলয়ে অনুভব করেন। 
মেই হেতু এই প্রকণে নির্বিবিশেষ দারা স্পর্শ রূপ রহিত 

সেই ব্রহ্মকে ভগব।নের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষ। করিয়। তাহার 

অতিন্নত্ব রূপে উপদ্ধেশ করিমাছেন, অতঞব স্পর্শ রূপি 

মাধুরী ধারণ হেতু সাবশেষ সাক্ষ।ৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির 

সুতরাং ব্রন্মত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০৪ ॥ রঃ 

॥ 

£ ঞ ০ 
্ কি 

পপ সস পা
পা 
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পর পপ ৭ পপ সস পপ শি পআাজপসাত 

ঘখোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাঁকালপুরুষাখ্যানে 
শ্রীমদর্্ভ, নং প্রতি গ্রীভ।গবতা ॥ 

জোর দিব্যং মহদঘদা, ফ্টবানমসি। 

তাহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মন্তেজস্ত সনাঁতনং ॥ 

প্রকৃত্িঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্ত। সনাতনী: । 
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদত্তমাঃ | 
স। সাঁংখ্যানাং গৃতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্থিনাং। 

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগ । 

মমৈব তদঘনং তেজো জঞাতুমহ'সি ত।রতেতি ॥ 

এই বিষয় ্রীহরিবংশে মহাকল পুরুষ কথনে ্রীমান, 
অর্জ ,নের গতি প্রীভগবদ্বাক্য যথ। ॥ 

ভগবান, কহিলেন অর্জন! তূমি যে অলৌকিক স্থমহুৎ 

তেজোময় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাই 
আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেছগঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত 

| নিত্য! যে প্রকৃতি চিওশক্তি তিনিও মণ্পরাযণ। হইয়াছেন। 

উহাকে আশ্রণ করিয়। মহ! মহ! যোগিগণ এই সংসার হইতে 

মুক্ত হইগা থাকেন। হে পার্থ! এ প্রকৃতি সাংখ্য, যোগি 
এবং তপশ্ষি দ্রিগের গতি হইয়াছেন। অপর এ প্রকৃতির পর 

যে পরম ব্রহ্ম তিনি সমুদায় জগৎ বিভাগ করিতেছেন। হে 

ভারত ! এ ব্রহ্ম আম।রই খন তেজ বলিয়া জানিতে যোগ্য 

হও ॥ 

শব নি 
0৮2টি 
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ভগবগুসন্দর্ভঃ|] *  যট্সন্দর্ডঃ। ৫5£ 

প্রকৃতিরিঠি তৎগ্রভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্ব মণি তস্য 
নির্দিকউং ॥ 
এবং পুর্বেব।দ্হৃত কৌস্তভবিষয়কবিষুপুরাণব!ক্যমপ্যে | 
তছুপোদ্বলকত্বেন জ্রউব্যং “তস্মাৎ দৃতয় ইবেত্যপি | 
মাধ্বেব বাখ্যাতং ॥ ৯০ ॥ ৮৭ ॥ 

শ্ুুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১০৫ ॥ 

ততশ্চ যন্মিন পরম রুহতি সামান্যাঁক।র সততায় অপি- 

তদগ জ্যোঠিষেহপি বৃহত্বেন ব্রহ্মত্বং তম্মিন্নেব মুখ্য! 

তচ্ছব্দ গ্ররৃিঃ ॥ 

তথ।চ ব্রান্মে ॥ 

অনন্ত ভগবান ব্রঙ্গ আনদ্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ | 

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভ! '্ূপে ব্রদ্ধকে | 

প্রকৃতি বলিষ নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা! হউক, এই প্রকারে, 

পূর্ব্বোলিখিত কৌস্তভ বিষয়ক শ্রীবিষুপুরাণের বাক্যকে ই | 

ইহার দহাখ রূপে দেখ! কর্তব্য । অতএব দদৃত্তয় ইব” এই 

শ্লোক উত্তম রূপে ব্যাথ্যা কর হইল ॥ ১০৫ ॥ ৃ 

যাহা হউক পরম বৃহ ভগবানে সামান্যাকর সত্তর ৬৪. 
তৰঙ্গ জ্যে।তির বৃহত্ব দ্বার! ব্রহ্মত্ব, অঙএব ভগবানেই ব্রহ্ম | 
শব্দের মুখ্য গ্রবৃতি হইয়াছে ॥ ৃ 

উক্ত বিষয় ব্রহ্মপুর!ণে যথা ॥ 

অনন্ত, ভগবান, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক 
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প্রে।চ্যতে বিঞুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥ 
কচিচ্চনন্ত গুণত্ব যুক্তত্বেনৈব ভগবান, ্ন্ষেত্যুচ্যতে ॥ 

যথা পাছে ॥ 

পৃথধক্ত,ং গুণান্তপা ন শক্যন্তেহশিত ত্বতঃ। 
যতো হতো ব্রহ্ম শব্দে সর্বেবেষ।ং গ্রহণং ভবে । 

এতস্মাদ্ন্ধ শব্দোহসৌ বিষ্চোরেব বিশেষণং | 

অমিতে।হি গুণে বস্ম।ম।ন্যেষাং তয়তেবিভূমিতি ॥ 

অত্র শির্গালতোহয়ং মহীপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥ 

বিষুই বাঁচ্য হইয়াছেন ভর্থ1ৎ বিষ্তণতেই এই চাঁরিটী শব্দ 
মুখ্য, বিঞুর ভিন্ন অনাত্র উপচ1র মাত্র ॥ 

কোন গ্রান্থে অনন্ত গুণ যুক্তত্ব গরবুক্ত ভগব।নই ব্রহ্ম 
বলিয়া কখিত হইয়ছেন ॥ 

পদ্মপুরাণে বথা ॥ 

যে হেতু অপরিমিতত্ত্ প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে 

পৃথক্ বলিবার নিমিত সমর্থ হওয়া যাঁয় না, পেই হেতু ক্রহ্ 

শব্দ দ্বারা নকলের গ্রহণ হইয়। থ।কে ॥ 
অতএব এই ব্রল্ধ শব্দ বিষুটরই বিশেষণ জানিতে হইবে, 

যেহেতু সর্ধি ব্যাপক বিধুর ব্যতিরেকে অন্যের অপংখা 

গুণ নাই। এস্থ!নে %ই মহ! প্রকরণের অর্থ সমাপন কর! 

হুইল ॥১০৬॥ 
১.) 

1হ টি 
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যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেন তত্মিতি তত্তববি.দা বদন্তি ভচ্চ 

বৈশিক্ট্যং বিনৈবোঁপলভ্যম।নং ব্রন্ষমেতি শব্দ্যতে বৈশি- 
ফন সহ তু শ্রীভগবানিতি | 
সচ ভগবান, পুর্ধেব।দিত লক্ষণ শ্রীমৃর্ভ্য।ক্সক এব নত্ৃমুর্তঃ | 
অথ ভূপ ঘূর্ভমঘূর্তঞ্চ পরং চ(পরমেব চেতি শ্রীবিষুঃপুরা ণ 

পদ্যে তম্য চতুব্ধিত্বমঙ্গীকর্তব্যং তদ! ব্রন্মত্ববন্ত দুপাক 

দৃষ্টি যোগ্যতানুরূপমেবাস্ত ॥ ১০৭ ॥ 
সপ পীিশীসসীশপাশীলি আপিল পাটা | পাস পপি 1 ২০ ন তপ্ত ৩ ৪০ --৯ টির রত এন ১ 6 ১ শা জপ পিল লি এও জি শত 

যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত, তত্বজ্ছের। ইছ।ই কহিয়। 
থাকফেন। বিশিষ্টতা ব্যঠিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই 

তত্বকে ব্রহ্ধ, আর বিশিষ্টতার সহিত গ্রতীত হওয়াতে 
উছ।তে ভগবান, বপিয়। কীর্তন করিয়াছেন ॥ 

সেই ভগবান কে ? এই আকাঙওক্ষায় বলা হইতেছে, তিনি 
পুর্বব কথিতানুন।রে প্রীমুর্তি বিশিষউ, কিন্তু অমূর্ভ অর্থাৎ নির৷ 
ক!র নহেন ॥ 

অনন্তর। হেভুপ! সেই বিধুই মূর্ত, অমূর্ত, পর ও 
পর হুইয়াঁছেন। শ্রীবিষুপুরাণের এই শ্লোকে ধহ।র! 
শ্রীবিষণতর চতুরবিধধত্ব স্বীকার করিরাছেন, তাহারা যদি অমৃত 
অর্থ।ৎ নিরাকাঁরকে পৃথক্ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে 
ব্রহ্মত্ের ন্যায় ব্রন্মোপসাকের দর্শন যোগ্যতার অনুপরূপই 

হইত ॥ ১০৭ ॥ 

৮ শাশ্পীশী ৮০ শিইি ৭ ৩7৭ শে 
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তথাহি ॥ 

/যল্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি তপ্য পরমূর্ত্যা শ্যামস্থন্দর চতু- ৷ 
ভূর্জাদি রূপযা প্রাছুর্ভবত্তি। মপ্ার্বচীনোপাসনারূপ! 
তদ্যাপরমুর্ত পাতাল পাদাঁদ কল্পন] ময্যেব। যস্য 

রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্ম লক্ষণামুর্তত্বেন। যস্য 
জ্ঞানগ্রচুরা! ভক্তিঃ তদ্য ত্বপরেণেশ্বর লক্ষণ মুর্তত্বে 
নেতি 1/৫০৮ ॥ 

অন্র।পরত্বং পরযুর্তাবির্ভ।বানন্তরসোপ।নত্বেন ব্রন্মবদতীব 

ঘুর্তত্বানপেক্ষমিতোব নত্বশ্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্বেযং। 
শিপ শপ 

এই বিষষের মীমাংসা যথা ॥ ৃ 

ধঁহ।র সমীচীন! অর্থাৎ উত্তম] ভক্তি অছে তাহার সম্বন্ধে | 

| ভগব।ন শ্যামস্থন্দর চতৃতূত্জাদি উৎকৃষ্ট মুর্তিতে আবিভূতি 

1 হযেন। ফাঁহার অর্ববচীন (সামান্য) উপাসনা রূপ ভক্তি 
1 হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা মম়ী 

| কনিষ্ঠ! মুণ্তি দ্বার৷ 'প্রাছুভূতি হয়েন। খঁহার রূক্ষ জ্ঞান 

| তাহার সন্বন্ধে পরব্রন্ম স্বরূপ অমূর্ত অর্থ।ৎ নিরাকার রূপে 

প্রাদুতূতি হয়েন, আর ধাঁহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাহার 
| সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মুর্তি ঘাঁর। প্র।ছুভূতি হইয়া থাকেন ॥১০৮। 

এস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মূর্তির আবি9াবের পর মোপাঁন 
অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম যেমন গতিশয় 

| যৃত্তির অপেক্ষা! করেন নাএ মূর্ঠিদে রূপ নহেন, পরস্ত 
রি এ 

এ পপ পপ সপ আর. পর. পাপা. পর পপ পসরা ৬... 

পাস 



৭ সপ পপ রর পপ, প্র প 

+ 4 
ভগবহুসন্দর্ভঃ 1] ' ষট্দন্দর্ডঃ। ৫৯৯ 

পরমূর্তপেক্ষয়াইপরত্বং বা। তত্রৈব তদ্িশ্বরূপ রূপং বৈ | 
রূপ্মনাদ্ধরে মহদিতি বিশ্বাধিষ্ঠ।নত্বেণ নিত্যত্ব বিভুত্বেন ূ 

মূর্তং ভগবতে। রূপং সর্ববাপাশ্রয় নিম্পৃহমিতি নিরুপাধি-: 
ত্বং। চিন্তখেছ্বদ্গভূতং তমিতি পরত পক্ষণ ত্বং ॥১০৯ ॥ | 
ব্রিভাব ভাবনাতীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কর্মময় জ্ঞান | 

কর্ম সমুচ্চয কেবল জ্ঞান ময় ভাবন। আয়াতীতত্বেন পর 

তত্ব লক্ষণত্বেহপি ভক্তে।কাবির্বতয়া মম্যক্ প্রকা- | 

অপর শব্দ নূন +থনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ই জ।নিতে। 

হইবে। অথবা পর মুক্তির অপেক্ষ। দ্বারা ক্মপর শব্দ প্রয়োগ 

। করিয়াছেন ॥ 

এ পম্মপুরাণেই বশিয়।ছেন ॥ 

হরির সেই বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হই- 
যাছে। বিশ্বের অথিষ্ঠান ও নিত্য এবং সর্বব ব্যাপক্ষ হু 
ভগণ।নের সাকার রূপ সর্বাতীত ও ণস্পৃহ এজন "শির : 

গাপধি হইয়াছে ॥ 

ব্রহ্ম স্বরূপ সেই ভগব।নকে চিন্ত। করিবে । আই প্রমাণ 

দ্বারা ভগবান পরতত্ স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১৯৯॥ 

তিন ভারে যে ভাবনা তাছা অঠীত হইয়াছেন ॥ তন্মধ্যে: 
প্রণিদ্ধ কন্ম ময় ও জ্ঞান কন্মা সমুহ ময় এবং কেরল জ্ঞান 

ময়ু ভাবনা এই তিন হইতে অতী$ হওয়ায় পরতত্ত স্বরূপ হই 

টি এ 



৫১০ -ষট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবৎমন্দর্ভঃ। 

শত্বং  মূর্ভস্যৈব বঞ্িতং । অতএব  শুভাশ্রমঃ সচিনতস্য 

সর্ববজ্ঞপ্য তথাত্মন ইত্যুক্তং।| ততশ্চ। তস্যাঃ শ্রীমূর্তে 
রপি মকান।ভদন্তে প্রহ্যাহরে।ক্তিঃ কেবলাভেদোপাম' 

কং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুমন্ধেযুং ॥ ১১০ ॥ 

অত্র তদিশ্বরূপমিত্যেতৎ পদং মূর্ত পরমেবেতি জেয়ং | 

সমস্ত শক্তিরূপ।ণি যৎ করোঁতি নণেশ্বর | দেবতিষ্যগ্রানু- 

ষ্যাখ।] চেষ্টাবন্তি স্বদীলয়েতানন্তর বাক্য বলাৎ ॥ 
পপ পয "০ 7 ৮১ পট শশা জ শী পাজি ০ ০ শশা শশা শী শীট সা 

লেও কেবল ভক্তি দারা অ।বি9্ভাব গুযুক্ত মু্তিরই সম্যকৃ 

প্রবশত্ব প্রপাঁশিত হইল । অঠএর ঠিপ্ের সহিত সর্বব গত 

ব্রঙ্গের ভগবান আশ্রয় হইয়াছেন ইহ! উক্ত হইয়াছে । সেই 

হেতু সেই ্রীমুর্তি হইাতই সমাধির শেষে গ্রত্যাহ।র কখিত 

হুইয়।ছে, অর্থ(ৎ যাহার! ভেদোপাসক তীহারা ভগব।নের 

ঈষৎ হাস্য পর্যন্ত ধ্যান কণিয়। ওুদনস্তর মনকে মা হার | 

করেন, ধাঁহারা কেবল অভেদে।পানক তাহাদের প্রতিই এই 

ব্যবস্থা ইহ। অনুমন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥ 

এম্থলে পদ্মপুরাণের “তদিশ্বর্ূণ রূপং এই শ্লেংকের 
তাঁৎপর্য্য শ্রীমুর্তি পর জানিতে হইবে, কারণ, হে নরেশ্বর ! 

দেই ভগবান, নিজ লীলা দ্বার! দেব, তির্্যক ও মনুষ্য রূপ 
চেষ্টা বিশিষ্ট যাহ! করেন তত সমুদ্বায় ত।হার [শক্তি স্বরূপ । 

এই পর বাঁকোর বল গ্রঘুক্ত শ্রীমুর্তিতেই তাৎপর্য জানিতে 

হইবে ॥ 1 
পি 1 
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যতঃ প্রথমল্য তৃ তীয়ে ॥ 
যম্যাস্তসি শঞানস্য যোগ্রনিজ।ং রিতয়ত ইত্য।ছাক্ লক্ষ- 
ণন্য মূর্তফ্যৈব ভতদবতা রিত্বং দর্শিতং 4 ৯৯১ ॥ 
এতম।নাবতার!ণাঁং নিরানং বীজমর্যন্মিতি ॥ 
তদ্বিশ্বরূপ বৈরূপ্যমিতি পঠস্ভিঃ শ্রীরা মানুজচরণরপি: 

মুর্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতং বিশ্বক্ূপাহ বৈরূধ্যং 'বৈল্বক্ষণ)ং। 

যে হেতৃ ১স্কন্ধের ৩ অধ্যাধ়ে ২ শ্লেকে 

বলিয়াছেন ॥ 

পুর্বেব যোগনিদ্র! বিস্ত।র করঠ একা৭নে শয়ান হইলে 
তাহার নাভিরূপ হৃদয়স্থ পদ্ম হইতে বিশ্ব ত্রষ্ট গণের পতি 

ব্রন্ম। উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বার ধহার, 
লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই মূর্তিমান্ তগদ্খনাই 
সেই দেই অবতার সকলের অবভারী হইয়াছেন ইহ দর্গিত 
হইল ॥ ১১১ ॥ 

১স্কঙ্দের ও অধ্যায়ের ৫ শ্লে!কে ব| :॥ 
এই বিরাট মূত্তি নান! আঅবতাঁরের বাঁঞ্প অর্ধাৎি মধ মে | 

ক্লোন অরতারের থয়োগন হয় তগ্মন ইই। হইতেই হইয়! 
থাকে অথচ অপ্যয়, কখন তাহার বিনাশ নাই ॥ 

সেই বিশ্বরূপের বৈরপ্য, শ্ীরামধনুজাচার্ঘঃ প্রস্থৃতি এইট ূ 
রূপ পাঠ করিয়াও মুক্তিমান, ভুগর€ পরন্বই ব্যাথ। কিক. 

য়/ছেন। যখ]। বিশ্রজূপ হইতে কৈরূপয অর্থ।€ বৈরাক্ষণ্য 

এপ 
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স্পেস পপ শিপ পল পাস পপ, পপি স্পা নিপা 

ত্র তদ্দিশ্ববিলক্ষণং র্ভং ্বরূপমিঠি | তদেবং তস্য বস্ত- 
তঃ শ্ীমূর্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যশ সর্ববতঃ পাঁশিপাদাদি 
লক্ষণ যুক্তিঃ শ্রুয়তে সা২পি পূর্বেবাক্ত লক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্তে 
ন পৃথগিতি বিভুত্ব প্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব ॥ ১১২ ॥ 
যত্ত,| 
রৃহচ্ছরীরোহভিবিম।ন রূপে 

যুবা কুমারত্বমুখেষিবান হুরিঃ | 
রেমে তিয়াদে। জগতাং জনন্যা 
স্বজ্যোতক্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাংশুঃ। 

ইতি পাদ্মে।তুরখগুবচনং | তত্র পরক্রহ্ম শ্বরূপ শরীরঃ 
প্রতিক 

| ধাহাতে হইয়।ছে তিনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মুর্তি 
বিশিষ্উ। অতএব এই প্রকার দেই বস্তর শ্রীমূর্তি স্বরূপ সিদ্ধ 
হওয়!তে যে, সকল দিকেই হস্ত পদাদি মুর্তি শ্রুত হইতেছে, 

| তাহাও পুর্ব্বোক্ত লক্ষণ মুর্তি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা বিভূত্ব 
প্রকরণের অস্ত প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ১১২॥ 

পরন্ত যে হরি বৃহৎ শরীর, অপরিমেয় রূপ ও যুব! স্বরূপ 
1 হইয়! কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অস্বত কিরণ চন্দ্র যেমন স্বীয় 
| জ্যোতন্াার সহিত বিহার করেন তাহার ন্যায় তান জগজ্জননী 
রঃ সা সহিত বিহার করিতেছেন ॥ | 
ৰ -এই যে | পাপুর্াপের উত্তরথণ্ডের বচন তাহাতে, পর 
৮ ্ 
পপ 
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সর্ববতে। ভ।বেন বিগত পরিমাণোহপি নিত্যং কৈশোরা- 
কারমেব প্রাপ্তঃ সন শরিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ। উপেষ্িব। 
নিত্যুক্তাবপি নিত্যত্বমপহতপাপে]তি বং ॥ 
তত্রৈব তদীয় তচ্ীমৃর্ত্যধিষ্ঠাতৃক ত্রিপ1িভূতেরপি 
প্রঘটকেন পরম নিত্যতা গ্রতিপাদনাৎ ॥ ১১৩। 
তথাচোন্তং তত্রৈব ॥ 
অচ্যুতং শাশবতং দিব্যং সদ ঘোৌবনমাশ্রিতং। 
নিত্যং সম্ভোগমাস্বধ্য শরিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি ॥ 

পপ পা এ রা জে ৬ 

ব্রহ্ম স্বরূপ শরীর ও সর্বপ্রকার পরিমাণাতীত হইয়। ও নিত্য 

কৈশোর আকার প্রাপ্ত ছইয়! লক্ষমীর সহিত রমণ করিতে- 

ছেন ॥ 
*উপেগ়িবান অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি হই- 

লেও তীাহ।র নিত্যত্ব লিদ্ধি হইয়াছে । যেমন তিনি *অপহত 
পাপ্]” অর্থাৎ নিষ্পাপ এই বলাতে তাহার নিত্য বিশেষণ 

হয় তদ্রপ | 
এঁ পদ্মপুরাঁণের উত্তর খণ্ডেতেও ভগবানের শ্রীমূর্তি ধাহার 

অধিষ্ঠ।ন হইয়াছেন, প্রস্ত।বাধীন সেই ত্রিপাদ্বিভূতিরও পরম | 
নিত্যত। প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১৩ ॥ ' 

এঁপস্মপুরাঁণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা ॥ ৃ 
যিনি অদ্যুত, শাশ্বত, দিব্য (অলৌকিক) এবং সর্বদা | 

ফৌবনান্িত তিণি. ঈশ্বরী লক্ষ্মী ও ভূমির সহিত সংবৃত | 
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তন্াৎ শআ্ীভগধান. যথো।ক্ত লক্ষণ এব । সএব বধভ্তীত্যস্য 
মুখ্যার্থভ তং যুলং তত্বমিতি পর্যবসানং ॥ ১১৪ ॥ 
তছুক্তং মোক্ষধন্মে শ্রীনারায়শীয্েপাখ্যানে ॥ 
তত্বং জিজ্ঞাসমনামাং হেভুভিঃ সব্বতো মুখৈঃ | 
তত্বমেচকা: মহাযোগীহপ্সিনরায়ণঃ প্রভূরিতি ॥ 
শ্রন।রায়ণোপনিষদি ॥ 

নারায়ণ; পর ব্রক্ষ তত্তং নগায়ণত পরং ॥ 

অত্র প্রীযামানুজোদান্ৃত।ঃ শ্রেতয়শ্চ ॥ 

হইয়া নিত্য সম্ভোগ বিশিষ্ট হইয়।ছেন ॥ 
অতএব যে মকল লক্ষণ উক্ত হইল তদ্বিশিক্টই ভগবান, 

এ ভগবানই ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের *বদন্তি তৎ তত্ববিদ* 

এই ১১ ক্লোকের সুখ্যার্থ স্বরূপ মুলতত্ব ইহা পর্য্যবসান 
হইল ॥ ১১৪ ॥ 

এই বিষয় মোক্ষধর্থে শ্রীনারায়ণীম় উপাখ্য।নে 
উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 

।. "তত্বদিজ্ঞ।স্থ মুনি সকলের সর্ধব প্রকার মুখ্য হেতু দ্বার! 

'মহাযোগী প্রত শ্রীনারায়ণ হিই এক তত স্বরূপ হইয়।ছেন ॥ 
ূ . আীনান্ায়ণ: উপনিষদ যখ। ॥ 
:.. * নারায়ণই পরম বঙ্গ, নরায়ণই পরম তত্ব ॥ 

হই স্থলে আ্ীরামানুজাচার্যের উদাহত শ্রর্গত 

! 

] হ 

ক 
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বসা পৃথিবী শরীরমি ত্যারভ্য ॥ 
এষ সর্বভূতস্তর। আসা দিব্যেদেব একোনারাণ ইত্যাদযা 
বহন? ॥ ১১৫ ॥ 

ইহ শ্রীভগবর্দংশভূতানাং পুরুষাঁদীন।ং পরম তত্ব বিগ্র- 
হত সাধনং যাক্য জাঁতমপি তপ্য।ংশিনস্তদ্রপ বিগ্রহত্বং 

কৈমুত্যেনাভিব্যনক্তীতি পুর্ববত্র চোত্তরজ্র বন্ছত্র গ্রগ্থে 

তথখোদাহরণ।নণি। বিষুপুর।ণেতু সাক্গাদেষ শ্ীতগবস্ত 
মধিকৃত্য তথো দাহরণং ॥ 

ছে রূপে ত্রন্গণ স্তদ্য মূর্ভং চামুর্তমেবচ । 
ক্ষরাক্ষর স্বরূপেতি সর্বভূতেঘবস্থিতে | 

সকল যথ! ॥ 

হার শরীর পৃথিবী ইহা আরভ্ত করিয়া । এক মাগ্া- 
ঘণ প্লেব সকল ভূতের বুদ্ধির সাক্সী ও অলৌকিক দেব ইতটাদি 
বহুতর শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে ॥ ১১৫॥ 

এস্থলে গ্রীভগবামের অংশ স্বরূপ পুরুষ।ধতার।দি বিগ্র- |! 

হের পরম তত্ব সাধন বাক্য সকলে গেই অংশ ভগবাঁদৈর |. 

সেই রূপ ধিগ্রহকে কৈমুত্য দ্বার প্রকাশ বরিতেছেন।; ৃ 

পূর্বাপর বন্থৃতর গ্রন্থে উক্ত রূপ উদাহরণ সফল উদাহন্ত-|: 

হইমবছে। কিন্তু প্রীবিযুঃপুরাশে সাক্ষাৎ, প্রীভগবানকে অধি* |. 

কার কারয়া মেই রূপ উদাহরণ হইয়াচছ। যথ। ॥ ৃ 

সেই ব্রঙ্গের সাকার ও নিরাকার দুই প্রকাধ, বাপ ।. | 

॥ 
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অক্ষরং ততপরং ব্রহ্ম ক্ষরং পর্ববমিদং জগদিতুক্তা জগ- 

মধ্যে ব্রহ্ম বিষ্ণীশ্বর রূপ!ণি পতিত্বা পুনরুত্তং ॥ ১১৬ ॥ 
তদেতদক্ষরং নিত্যং জগম্মুনিবরাখিলং । 

আবির্ভাব তিরেভাব জন্মন।শ বিকল্পবদিতি | 

তদেতদক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং অখিলং জগত, আবি 
ভাবি ভেদবদ্দিত্যর্থঃ। তত্রাবি9ভভাব তিরোভ।বো 
শ্রীবিষু তদংশাঁনাঁং জন্মনাশৌ ত্বন্যেষং অতো! জগত্য। 
-বিরাব।দি কৃত্যেনৈব পুর্বেবেষাং তদস্তঃ পাতব্তপদেশে। ন 

ক্ষর এবং অক্ষর স্বরূপে সকল ভূতে অবস্থিত আছেন। পর 

ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি স্বরূপ, আর জগত স্তমুদায় ক্ষর 

অর্থাৎ বিনাঁশি স্বরূপ । ইহা বলিয়! জগতের মধ্যে ব্রহ্ম! 
বিষুণ ও শিব প্রভৃতির রূপ সকল পাঠ করিয়। পুনর্বার উক্ত 

হইয়াছে ॥ ১১৬॥ 
হেমুনিবর! সেই এই অক্ষর মূর্তি নিত্য, আর এই 

সমস্ত জগৎ আবির্ভাব, তিরে।ভাব ও জন্ম নাশ প্রভৃতি বিবিধ 

কল্পন!। বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সেই এই অক্ষরাখ্য পরং ব্রহ্ম 
নিত্য, অর নিখিল জগৎ আবির্ভাব!দি ভেদ বিশিষ্ট হুইয়াছে 
ইহার এই অর্থ, তন্মধ্যে প্রীবিষুণ এবং তাছ।র অংশ সকলের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব আর অন্যের অর্থাৎ জগতের জন্ম ও 

নাশ হইয়া থাকে। এই হেতু জগতে আবির্ভাবাদি কার্য্য 
দ্বারাই শ্রীবিষু। ও তাহার অংশ সকলের জগন্মধ্যে অবস্থান 
১৫. শা 



ঁ | 1 
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বস্তৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ 

অথ" সদ] স্বধান্নি বিরাজমানত্বেন ক্ষররূপতো। মূর্তত্বাদি- 
নাচক্ষরতোহপি বিলক্ষণং ভৃতীয়ং রূপং ভগবততঃ পরমং 

 শ্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে | 

'সর্ববশক্তিমযে। বিষুঃঃ স্বরূপং ব্রহ্দধণোহপ্রং | 

মুর্ভং তদেযাগিভিঃ পুর্ববং যোগারস্তেষু চিন্ত্যতে | 

স পরঃ সর্ণব শক্তীন।ং ব্রন্মণঃ সমনম্তরঃ | 

মূর্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব ব্রহ্মময়োহরিঃ ॥ 
তত্র সর্ববমিদং প্রোতমোতং চৈব।খিলং জগদিতি ॥ 

ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাৎপুর্ববং যে।গিভিশ্চিন্ত্যতে | 

তথ ব্রহ্ষণঃ সমনন্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যখৈবাক্ষর! 
শাশাশাশীস্সি স্পেস শত পাশা ৪ পপি পপ | এ পোপ পাপা পা 

ছল মাত্র, যথার্থ নছে ॥ ১১৭ ॥ 

অনন্তর নিজধামে সর্ববদ1 বির।জম[ন হেতু ক্ষর রূপের 

সাকাগাদি দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিরাক।র রূপ হইতে বিলক্ষণ 

যে ভগবানের তৃতীয় রূপ তিনি পরম স্বরূপ, ইহাই পুনর্বব।র 
কাহতেছেন ॥ 

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বরূপ সর্বশক্তিমঘ় যে বিষুঃ তাহার 
মুর্তিকে যে।গি সকল যোগারস্ত কালে পুর্বে চিন্ত করেন । 
ছে মহাভাগ: ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কল শক্তির পর সেই মুর্তি 
মান ব্রহ্ম হরি সর্ব ব্রহ্মময হইয়াছেন। ৪পই হিতে এই 
সমুদায্স জগৎ ওত প্রোত হুইয়! রখিয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ 

স্পা সপ.. - এ_ --__-৮৮০- -_  সপ 
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তুর (১ 

দবনন্তরং তদুক্তং তথা ্রহ্মভৃতঃ গ্রসম্জ্বেতযাদ্যনুসারেণ 

ব্রহ্ম সাক্ষাহক।রানস্তব্লাধ্র্ভ/বী চ স ইত্যর্থঃ | বতঃ সর্ববা- 
মাং শক্তীনাং স্বরূ পড়ৃঙাদীন।ং পরম।শ্রযঃ অতএব সর্বব- 

ব্রন্মময়োহখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ । অক্ষব্রখ্যস্য পূর্ববস্য শক্তি- 
হীনত্বেন খণ্ডত্বত্বাং | যদ্া। তত এব লর্বববেদ বেদ্য 

ইত্যর্থঃ। তত এবচ তত্র মর্ববমিত্য।দীতি ॥ ১১৮ ॥ 

| কারের পুর্বেব ষোগি নকল চিন্ত। করেন। উপাপনার ক্রমা- 

 ন্বয় দ্বার! যেমন অক্ষরের অনন্তর সেই রূপ ত্রহ্ষের অনন্তর 
॥ তাহ! উত্ত হইয়াছে ॥ 

1 ভগব্দগীত।র ১৮ অধাঁষে ৫৪ শ্লোকে পত্রহ্মভৃতঃ প্রস- 
| ম্নাতআ। ন শোচতি ন কাঙ্কতি | সম সর্বেষু ভূতেঘু অন্তক্ভিং 
| লভতে পর[ং” অর্থাৎ ব্রক্মে অঙল ভালে স্থিত, প্রপন্ন চিত্ত 
মাধক শোক অথব। আকাঙ! করেন না, তিনি বব ভূতে 

| সমান ভাব রাখিয়া আমার উতরুণট ভক্তি লা করেন। 
| এই পদ্যের অনুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর ভ্রগরান, 
| আবি হয়েন এই তাৎপর্য । যে হেতু ভগবান ১্বরূপতু 
| সমস্ত শাক্তর পরম আশ্রয়, এই কারণে তিনি সবর্ধ বর্ষ 
| ময় ও অখণ্ড স্বরূপ অক্ষরাখ্য পুব্র ব্রহ্মা শক্তিহীন প্রযুক্ত 
[| খণ্ডিত হইয়ছেন। কিন্ব।। ঘেই হেতুই তিনি সকল বেদের 

রেদ্য। ঘেই হেতুই তাহাতে সমুদ।য় ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥ 
৪ হি 
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শাশীীশীশীশীশী পিপি পীটা7777াশীঁটি 
পচ লাগা পপ পপ “পপ 

এবং যন্।ৎ ক্ষরমতাতোহহমক্ষরাদপি চেন্তঃঃ | অতে! 
হন্িক্লে।কে বেদেচপ্রথি তঃ পুরুষোদ্তম ইত]াদি শ্রীগীতো- 
পশিষদপি যোজ্যা। তত্র যদ্যপি কুটন্থোহক্ষর উচ্যতে 

ইঠি আক্ষর শ.ব্দন শুদ্ধ জীব এব প্রস্তুধতে তথ।পি পর 

ব্রঙ্মচ লক্ষ্যং অক্ষরং পরং ব্রন্দেতি । তচ্চ তত্রে পুর্বববোক্ত- 

মিত্যনখোশ্চিন্বাত্র বস্তত্বেনৈকার্থয।দিতি। তদেতদভি- 
প্রেত | মল্লানমশনি নৃণাং নরবর ইত্যাদে মুর্ভস্যৈব 

এই প্রকার ভগব্দগীতোপাঁনমদের ১৫ অধ্যায়ের ১৮ 

শ্লে।কে জানিতে হইবে যথা | যে হেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ 

জগতকে অতিক্রম করিয়।ছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম হুই- 

যাছি, এই কারণে আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়! 
বিখ্যাত আছ ইত্যাদি ॥ 

এন্থপে যদ্যপি অক্ষগকে কুটস্থ বপিয়াছেন এবং যদ্যপি 

অক্ষর দ্বারা শুদ্ধ জীবই কথিত হইয়াছে, তথাপি অক্ষর শব্দে 

পরব্রহ্মকে ই জানিতে হইবে । তে হেতু অঞ্ষর পরব্রহ্ম এই 

প্রমাণ আছে। সেই স্থপে ইহ। পুবেৰ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 
মেই ক্ষণ পরমব্রক্গ । এই হেতু জীব ও ঈশ্বর এই ছুইয়ের 
চিন্ম।ত্র বস্তু কথন হেতু এক।থই হইয়াছে ॥ 

অঠএব এই অশ্প্রায় করিয়া ১* স্কন্ধের ৪৩ অধ্যায়ের 

এমল্লানামশনিনূণি।ং নরবর” এই ১৪ শ্লোকে মুত্তি বিশিষ্ট 

স্বং ভগব।নেরই উক্ত লক্ষণ জানিতে হইবে এই বিষয় এ 

১ 
পপ পা (১51 | 
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শিলা পিস শি শা শি শি শপ 

স্বয়ং ভগবত এব তললক্ষণত্ সাক্ষাদেবাহ্ তং পরং ই 

ফোগিনামিতি ॥ ১০৬ ॥ 

যোগিনাং শ্রীচন্ভুঃদনদীনাং ॥ ১০ ॥ ৪8৩ ॥ 
প্রীশুক£ ॥ ১১৯ ॥ 
অতএস শ্রীভাগবতন্য নিগম কল্পতরু পরম ফলভূতস্য 
বহুধ। শ্রৈষ্ট্যে সত্যপি তথা ভূতস্য।পি ভগনদাখ্য পরম 
তত্বস্য।কর্ষ বিদ্য।রূপত্বাদেব পরমং শ্রৈষ্ঠ্যম।হ ॥ 

ধর্শ্ঃ প্রে।জঝিতকৈতবোহত্র পরমে! নিন্মৎসরাণাঁং গতাং 
_বেদ্যং বাঁন্তবমন্ত্র বস্ত শিবদং সিডি লনং | 

শপ ও পপ ৮ পপ-৪" _া ১ শী জিতল পাতি শি পিটিশ 

ন্লোকে সাক্ষাৎ কহিয়াছেনপ্তন্তং : পরং যোগিনাং ২৮ অর্থাৎ 

এ মৃত্তিমান, ভগবান, যোগিদিগের পরম তত্ব ॥ ১০০ ॥ 
«“যেগিনাং” ইহার অর্থ সনক সনন্দ প্রভৃতি যোগি- 

গণের ॥ ১১৯ | 

অতএব গ্রীভ!গবত বেদ রূপ কল্পতরুর পরম ফল স্বরূপ 

হওয়ায় উহীর বহু প্রকারে শ্রেষ্ঠত। হইলেও, এ প্রকার 

ভাগবতের ভগবৎ নামক পরমতত্ত্বের আকর্ষবিদ্যাঁরূপ প্রযুক্ত 

পরম শ্রেষ্ঠতা কছিতেছেন ॥ 
৯ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে বথা ॥ 

এই শ্রীমন্তাগবত শান্তে ফপাভি সন্ধিরূপ কপট এবং 

মোক্ষম্পুহ! নির।শ করিয়। সর্ব ভূত বসল নির্মৎসর 

ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বরারাধন রূপ পরম ধন্ম নিরূখিত 

1 1 কি 



্ মি. 
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শরীমন্ডাগবতে মহ!মুনিকুতে কিন্বা পতৈরীশ্বরঃ 
লদ্যোহৃদ্য বরুদ্ধাতেহত্র কৃতিভিঃ শী যৃতি স্ততক্ষাঁৎ ॥১০৬১॥ 

অত্র যস্ত।ব ধর্থ নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং 
পরোধর্টো যতো ভক্তিরপোক্ষজ ইত্যাদিকযা অতঃ 

আছে, অপর আধ্যাত্সিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ: 
তাপত্রয়ের উল্মুলনকা।র পরম সুখদ পরমার্থ স্বরূপ যে বস্ত ৰ 
তাঁছাই ইহাতে অণায়াসে জ্ঞাত হওয়। যায়। আর ইহ] 

প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ন রূপে মহামুনি ঈনারাঁণ কর্তৃক বিরচিত | 

এজন্য অন্যান্য শাস্ত্রে অথব। তছুষ্ভ সাধনে ফি প্রয়োজন প্. 

তাহাতে ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন না, মদি বা হয়েন বিল- 

ন্বেই হইয়। থাকেন কিন্ত এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছুক পুণ্য শীল 
ূ মানবগনের শ্রবণ কালীন ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিদ্নী কৃত্ত হয়েন 

1 অতএব ইই।কে সর্ববদ।ই করিবে ॥ ১৯০১॥ 

[. এই শ্রীভাগবতে যে ধর্ম নিরূপিত হইতেছে, তাহা । 
| ১ক্ষন্ধর ২ অধ্যায়ের “লবৈ পুংস।ং পরোঁধন্ম$” ইত্যাদি 
৬ শ্লেকে উক্ত, অর্থাৎ সৃত কহিলেন ছে মুনিগণ আপনার! 
আমাকে জিজ্ঞপা করিয়াছেন যে সবর্ব শাস্ত্রের সার 

এঁকান্তক শ্রেষঃ বল, ত।হ! এই যে, ধর্ম দুই প্রকার, এক 

. প্রবৃত্তি লক্ষণ) দ্বিতীয় শিবুত্তি লক্ষণ, আর যাহ। হইতে 
ফণাতিদদ্ধান রিতা এবং বিদ্ কর্তৃক অপ্রতি হত শ্রীকৃলেঃ 
ভক্তি জম্মে তাহাই পরমধন্স তাহাই পরম মঙ্গল, কেন ন! 

খু 

বা প্রা ও 
্ স্পার্ম সস ০৯০ খা... এ সত এ পা, পা 



টা পট 
৫২২ ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

পুংভিদ্ধি'জ শ্রেষ্ঠ! বর্ণ শ্রম বিভাগশঃ | ন্বনুঠিতস্য ধর্শ্মস্য 
সংসিদ্ধি হ্পিতেষণমিত্যন্তয1 রী হ্যা ভগব সন্ভতোষণৈক 

তাৎ্পর্ষ্যেণ শুদ্ধ ভক্ত্যৎপ।দক ত*1 শিরূপণাৎ পরম 

এব। যন্ত; সোহপি তদেক তাৎপর্ষ।ৎ প্রকর্ষেণ উজ. 

ঝিতং কৈতবং ফলাভিলন্ধি লক্ষণং কপটং যল্মিন তথা 

ভূতঃ | প্রশব্দেন সাঁলোক্য।দি শর্দ প্রকার মোক্ষাভি- 

সন্ধরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেক তাঁৎপর্ষ্যেণ 
নির্মহসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরে।ৎকর্ষসহনং মত 

পিস তিশা পট 47১ পাশা শী শট শি শা তো টা শা ৮১2 সপ পক ১ আল পপ” পপ স্পা পশিশাসসাশ শা সসপসস্ঞসা পিল ০০ সপ ৮, 

তদ্দার। চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥ 

আর এই অধাঁযষের ১৩ শ্লোকে অর্থাৎ হে খবষগণ ! 

পুরুষ সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগ ক্রমে ঘে কোন ধর্থা 

স্বন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি তদ্দারা৷ হরিপরিতোষণ হ্য় 
তবেই তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ ফল। এই রীতি অনুসারে ভগ- 
ব সন্তোষ মুখ্য তাৎপর্য হেতু শুদ্ধ ভক্তির উৎপাদক 

রূপে নিরূপণ প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয। 
ছেন। যেহেতু এ ধন্ম ভগবনিষ্ঠ প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃষ্ট 
রূপে কৈতব অর্থ ফলের অভিসন্দি স্বরূপ যে কপট তাহ। 
ন।ই। প্রশব্দের প্রমোগ হেতু সাঁলোক্যার্দি সর্ধব প্রকার 

মৌক্ষের অভিসাদ্ধ নিরস্ত হইয়াছে । অতএব এই ধন কৃষ্ণেক 

নিষ্ঠ হেতু নির্দৎলর অর্থাৎ ফল কামুকের ন্যায়। পরের 
উৎকর্ষ অসহনের (পরের ভাল দেখিতি না পরায়) নাম 

যু 7 



নর ৰ 

ভগবতুসন্দর্ভঃ | ]: ষট জন্দর্ভঃ | ৫২৩ 

সরঃ তদ্রহিতানামেবতছুপ লক্ষণত্ত্বেন পশ্বাল্তনে গয়]- 
ল,নীমেব সতীং স্বধর্্ম পরাণাং বিধীয়তে এবমীদৃশং স্প্ট- 
মনুক্তবন্তাঃ কর্মকা গ্ডেভ্যঃ উপাসনাকাগ্েভ্যশ্চ | অস্য 

তত্তৎ গতিপাদ ক1ংশেহপি শ্রৈ্ঠমুক্তং উভমত্রৈব ধর্শ্োৎ- 

পত্তেঃ। তদেবং সতি সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি পদ্য 

বার্ত। দূরত এবাস্ত।মিত ভাব? ॥ ১২০ ॥ 

জ্ঞানকাণ্ডেভ্যোহপি শ্রৈঈগামাহ বেদ্যমিতি ভগবস্তুক্তি 

নিরপেক্ষ প্রায়েবু হ্েযু গ্রঠিপাদিতমপি শ্রষঃ স্মৃতি 

তক্তিমুদ্যে দি ন্য!য়েন বেদ্যং ন ভবতীতাত্রৈব বেদ 
পপ পপ সী প্সসতশাশািশীশশাট শি শি ০৮০৭ শিশাস্পিশ্পা পাশা শাসিত পজিজ শাশিপাশাািতি ৯২-২৮  শ ০০পসশাাি 

মসর এ মুসর শৃনয ব্যক্তিগণেরই, ইহা! উপলক্ষণ প্রযুক্ত 

পশুচ্ছেদনে দয়ালুহ ধর্দপর সং সকলের ধন্ম বিধান কর! 

হুইয়াছে । কর্মকাণ্ড ও উপাসনাঁকণ্ডে এই রূপ স্পষ্ট উক্ত 

ন্! হওয়ায় সেই শান্তর হইতে এই শাস্ত্রের কর্ম ও উপ।সন! 

প্রতিপ।দ ক1ংশে ও শ্রেষ্ঠত। উক্ত হইয়।ছে, ঘে হেতু উঠ 

স্থলেই ধর্শের উৎপত্তি আছে। অতএব এই প্রকার হওয়ায় 

সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদ্রির কথাত দূরে আছে, এই তাৎ- 

পর্ধয ॥ ১২০ ॥ 

অনন্তর জ্ঞানকাণ্ড হইতেও এই শাস্ত্রের শ্রেঠতা কছিতে- 

ছেন “বেদামিতি” প্রায় ভগবদ্তভ্ভির অপেক্ষ। শুন্য সেই জ্ঞান 
শাস্ত্র সকলে প্রতিপাদিত বস্তও ১০ স্ন্ধের ১৪ অধ্যায়ে 

০ “শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদম্য ইত্য দি” ন্যাঁয় দ্বার বেদ্য 



জে যট্সন্দর্ভঃ । [ ভগবত সন্দর্ভঃ | 

মিত্যর্থথ | তশ্মতৈকদেশি শান্সেভ্যে। দৈশিষ্টামাহ | 

শিবং স্বরূপ পরমাদন্দং দদাতি অন্ুভাবয় চীতি তথ|। 
তপত্রয়মুশ্ম,লঘতি তন্ম,লড়ক্তাবিদ্য পর্য্যস্তং খণ্ুযুতীতি 
তথ1। মুক্ত বনু গাবামননেহাপুরুষার্থত্ব।প।ত ইতি তন্মন- 

নদত্র বৈশক্ট্যং | নচাপ্য তন্তৎ ছল্লভ বন্ত সাধনত্তে 

তাঁদৃশ নিরূপণ সৌষ্ঠবমেব কারণং 1 অপিতু স্বব্ূপমপী- 
ত্যাহ শ্রীমদ্ভ!গবত ইতি ভাগবতত্বং ভগণৎ গ্রতিপাদকত্বং 

ভ্রীমত্ত্ং শ্রীতুগবন্নামাদেবির তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিম্ব 
০ পিপিপি অন এত পপ ৩ ০ আর গর সপ -. সপ রা ৪ পপ: সস সপ ». - এস 

হর না কিন্তু এই শ্রীমন্ত।গবত শাস্্রই তাহা বেদ্য অর্থাৎ 
জ্ঞ!নের বিষণীভূত হয়। অপর জ্ঞান মতের এক দেশ বিশিষ্ট 

| শাস্ত্র মকল হইতে এই জ্ীমন্ভ।গবতের শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন। 
শিষ অর্থাৎ স্বীয় রূপ পরমানন্দকে প্রদান অর্থাৎ অন্ুভষ 
করান। তথা তিন তাপের উন্ম লন করেন এবং এ পরিতাপের 

মূলীভূত1 যে অবিদ্য। তাহাঁকেও খণ্ডন করন । অন্য।নুভব 

রছিত মুক্তিতে পুরুষার্থ জ্ঞান হয় নাঁ। কিন্তু পুরুষার্থজ্ঞান- 

হেতু এই শ্রীমন্তাগবতের শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে, অপর পূর্ষেধাক্ত 
বেদ্য প্রভৃতি তত্তৎ ছুল্লভ বস্তর সাধনে এই শ্রীগন্তাগবতের 

সেই রূপ নিরূপণ শৌষ্ঠবৰ কারণ নহে কিন্তু ইহার শ্বরূপই 
স্থন্দর, ইহ! কহিতেছেন *্রীমন্ভাগবত ইতি” ভাগরত শব্দের 

অর্গ গুগবহু গ্রতিপাঁদক এবং শ্রীম্ড শব্দের অর্থ শ্রীভগবনা- 
মাির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি বিশিষ্ট, এস্থলে নিত্য- 

(১৮... ' 7 
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++ 
ত্বগবগ্ুসব্রর্ভঃ | ] যট্দন্দওঃ | ৫২৫ |]. 

নিত্যহযাগে সুপ | অতএব সমস্ত তাঁগৈব নির্দিশ্য 

নীলোতপলাদিব তন্নামত্বমেব বোধিতং অন্যথা ত্ববিসৃষ্ট | 

পিপেষাংশতো দোষ? স্যাৎ ॥ ১২১ ॥ ৰ 

তত্রক্তং ভ্রীগারুড়েন ॥ র 

গ্রস্থোহফ্টাদশ সাহশঃ শ্রীমন্ডাগবতাঁভিষ ইতি । টাক | 

কষ্কিরপি শ্রীমন্ডাগবতাভিধঃ স্থুরুতরুরিতি অতঃ কচি |. 

কেবল ভাগনতাখাত্বস্ত সত্যভাঁসা ভা"মতি বহ। তাচ্ছুশ | 

প্রভাবত্বে কাঁরণং পরম শ্রেষ্ঠ কর্তৃকত্বক্ষপ্যাহ । মহা 

মুনিঃ স্রীভগান তন্যৈব পরমবিচার পরঙ্গতত্বাৎ মহা | 

ষে।গে মতুপ, প্রজ্যয় হইয়াছে, অন্তএব সমস্ত অর্থাৎ সমালান্ত 

রূপে নির্দেশ করিয়। নীলোৎপপাদির ন্যায় তাহার নামকেই 
| বুঝ।ইষাছেন। তাহা না হইলে অবিষ্ৃষ্ট বিঞ্ধয়াংশ দোষ 
হইত ॥ ১২১ ॥ 

'তএণগরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥ 

শ্রীমন্ভ।গবত নাঁমক গ্রন্থ অব্টাদশ সঃঅ শ্লোক ॥ 

টীকা কর্তা শ্রীধরম্বামীও কহিয়াছেন। আ্রীমপ্তাগবঞ্ত | 

| নামক গ্রন্থ কল্পতরু স্বরূপ | অতএব কোন স্থানে মে কেবল 

ভাগবত শব্দ গয়োগ করিয়াছেন তাহ মত্যামা ও ভম্র 

ন্যয় জাশিতে হইবে ॥ 

শ্রীমদ্তাগবতের তাদৃশ প্রভ।বত্বের প্রতি কারণ এই ফে; 
এই গ্রন্থের কর্তীও পরম শ্রেষ্ঠ ইৎ। কহিতেছেন। মহামুনি 



গু. ৪ 
৫১৬ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবুমন্দর্ভঃ | 

শশা পাশ সা সপ ৮ সস ও 

প্রভাবগণশিরো সণিত্বাচ্চ স মুনিভূ তব সমচিত্তগদিতি 

শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃশ্রেকী রূপেণ সংক্ষেপতঃ 

প্রকাশিতে ক্মৈ ঘেন বিভাষিতোহয় মিত্যাদ্যনুপারেণ 
সংপুর্ণ এব বা প্রকাশিতে ॥ ১২২ ॥ 

তদেবং শ্রৈঠাজাতমন্যব্রাপি শ্রামঃ সন্তবতু নাম সর্ব 
শাস্ত্রপরমজ্ঞেয়পুরুঘার্থ শিরোমণি স্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার 

্াত্রেব হণ ইতুঃপাসন! কাণডেছছে খপ শ্রৈষ্ঠ্যং বদন্ 
স্পিন ০ পাটা শশী 7 শাসন পা পিসী স্পট ও 77 সনি 

্রীদ্ছগবান, যে হেতু তাহার পরম বিচারের পারদর্শিতা আছে 
এবং তিনি মহাগ্রভাব গণের শিরে।মণি হইয।ছেন | আ্লতিতেও 

বলিয়াছেন তিনি মুনি হয চিন্ত। করিম়ছেপেন এ ভগবান, 
প্রথমে সংক্ষেপে চতঃশ্লো। কী বূপে জমন্তাগবত গএক।শ 
করেন । আথবা ১২ ক্কন্দের ১৩ অপ্যায়ে ১৭ শ্লোকে “কনে 

যেন বিভ।ষিতোহধমতুল জ্ঞান গ্রদীপঃ পুর।” আর্থাৎ পুর্ণবি- 

কলে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার শিকট একাশ 

কষিয়াছেন। ইত্য।দি শ্লেকের অনুসারে সম্পূর্ণ রূপেই ব। 

ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥ 

যাঁছ। হউক এই প্রকার শ্রেষঠতা প্রায় অন্যশাস্ত্রেতে কেও 
সম্ভখিতে পরে কিসজ্ত সর্বব শান্ত্রেদ পরম জয় পুরুষার্থ 

শিরোমণি শ্রীভগব।নের সাক্ষাৎকার এই শ্রীমন্ত।গনত শাস্ত্র 

ন্লভ হইয়াছে, অর্তএব উপাসন। কণ্ড হুইতেও শ্রেষ্ঠত। 
বলিব।র নিমিত্ত সকলের উপর এই শ্ী/মন্ভাগবতের প্রভাব 

রী . ্ং 



পপ রি সপ 

লি . রর 
(ভগবৎসন্দরভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ৫২৭ 

০ সপ পল অনা পাপা মাপ শী 

ঘর্ববোর্ধ শ্রভাবশাহ কিং বেতি। পষ্টরঃ শাষ্্ৈ সুঁতুক্ত 

সাধনৈপন! ঈশ্বরে। ভগবান, হক্ষি কিং ঝা স্্ট এেবব 
রুধ্যতে স্থিগীক্রিয়ণে বাশবঃ কটাক্ষে কিন্ত বিলম্েন 
কথঞ্িদেব তাত্রতু শুজ্রাধুভিঃ আোতুমিচ্ছন্তিরেব তৎ্ক্ষণ। 
দেবাবরুদ্ধতে। ননু ইদমেব তরি সর্বেবে কিযিতি ন 
শৃণন্তি তত্রা কৃত্তিভিরিতি হৃকঠিভিরিত্যর্থঃ শ্রাবণে- 

চ্ছাতু তাদুশ শ্ুকৃতং কিনা নোৎুপদ্যত ইত্তি ভাবঃ। 

অথব। 1 আপরৈষ্মোক্ষ পর্যন্ত কামনারহিতেশ্বরারাধন 
লক্ষণ ধর এক্গ সক্ষাৎৎ। কারাদিতিরুক্তৈ রন্থুকৈর্ব্ব। 

ফ্াথতেছেন নকষ্থোত, 

অপর শাস্ত্র অথবা তহ্ক্ত সাধন ঘ্বার! ঈশ্বর শরগবান। কি 
হৃদয় মধ্যে সদ্যই অবরুদ্ধ অথাহ স্থরাকৃত হয়েন? এস্লে 

বা শব্ধ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বে কোর্ন গুকারে হইয়া খাঁকৈন। | 

পরন্ত এই শাস্ত্র যাহার শ্রবণ ফিতে ইচ্ছ। করেন তাহা- | 
রাই তৎক্ষণাৎ শুগবানকে অবরোধ করেন। 

যদি বপন এই শাস্ত্র সকলে শ্রবণ না করে কেন? এই | 
প্রশ্নে কছিতভেছেন “কতিভি$” আর্থ।ৎ পুণ্যবান, ব্যাস্ত মকলহই ] 

শ্বশ- করেন! তাদুশ পুণ্য ব্যতিরেকে শ্রবণেচ্ছা উতপর্ন | 
হয় ন। ইহ।ই শাবর্থ। অথব। অপর মোক্ষ পধ্যন্ত কামনা | 
রহিত কেবল ঈশ্বরের আরাধনা স্বরূপ ধর্ম ও ত্রঙ্ সাক্ষাৎ | 
কারাদ দ্বার] উক্ত ও অনুক্ত যে সাধ্য তাখা খারা ইঞাতে | 
%& - 



সা স্পীশা াপিস্পাপসীপআস্পাশসীশি পপি পাশাপাশি -প্পীশীশিশশী তাটিশি এ টি শাক শা শোশি শি 

৮০. : ”- 
৫২৮ ষট্সন্দর্ভঃ। .[ ভগবওমন্দর্ভঃ। 

রর ০. পপ পপ সপ ০7 পিপিপি 7০০ পতল স্পা প্পীস্পআপপাশ শীত পানা 

স।দ্যৈরত্র কিম্বা কিয়! মাহাত্ব্যমুপপক্গমিত্যর্থ; | যতে। 
য ঈশ্বর কৃতিভি; কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্রমলব্বযা ভক্ত্যা 

কুতর্থৈঃ সদ্য ভ্তদেক লক্ষণমেব ব্যাপ্য হুদ স্থিরী 

ক্রিয়তে। সএবাত্র শ্রোতুমিচ্ছন্ডিরেব ততক্ষণমারভ্য 
সর্বদৈবেতি। তম্ম।ঘত্র কাগুত্রয় রহস্যণ্য প্রব্যক্ত প্রতি 
পাদনাদে বিশেষত ঈশ্বরাকর্ধি বিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব 
সর্বশাস্ত্রেভযঃ শ্রেষ্ঠং। অতএবাত্রেতি পদস্য দ্বিরুক্তিঃ 
রুত1 স। হি নিরধধধারণার্থোত। অতো নিত্যমেতদ্দেব সর্বৈরব- 
রেব শ্রে।তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥১ ॥ 

কিম্বা “কতই বা” মাহাত্ম্য উপপন্ন হুইয্ছে। যে হেতু পুণ্য 
শালী জন্সকল কোন প্রকারে সেই মেই সাধনের ক্রমান্বয়ে 

: লব্ধভক্তি ব্যক্তি. কুঠার্থ হুইয়। যে ঈশ্বরকে সদ্য অর্থাৎ সেই 
| এক ক্ষণে ব্য।পিয়। হৃদয় মধ্যে স্থিণীকৃত করেন। অথবা 

| সমুকে সেই ঈশ্বরকে শ্রীমন্তাগবত শ্রবণেচ্ছু জন সকল শ্রবণে 

| চ্ছার আরস্ত করিয়া সর্ববদ।ই স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন। 
. অতএব এই প্রীমন্ত/গবতে কাগুত্রয় রহস্যের প্রকৃষ্ট রূপে 

প্রকশ প্রতিপাদনাদি হেতু ও বিশেষতঃ ঈত্বরাকর্ষি -বিদ্যা- 

রূপ প্রযুক্ত এই শ্রমস্ভাগবতই সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ 
হইয়াছেন | 

অগুএব “অত্র” এই পদের রা হইয়াছে তাহা কেবল 
নির্ধারণের নিমিত | এই. হেতু. এই. ্রমমন্তগবতই সকল 

4 / শি 
এরি | নিত - গস স্প ইউঠ 



এ | | 
ভগবৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৫২৯ | 

চর 

১১১১১ ১ 

শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ২২৩ ॥ 

তদেবং শ্রীশুকভৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ। অতঃ চতুঃ 

শ্লোধী প্রসঙ্গেপি শ্রীভগবানেবার্থঃ। সহি স্বজ্ঞ।নাছ্যু- 

পদেশেন স্বমেবোপর্দিদেশ | তত্র পরম ভাগবতায় ব্রহ্ষণে 

শ্রীভাগবতাখ্যং নিজ শাস্ত্রমুপদেক্ট,ং তৎ প্রতি পাদ্যতমং ৃ 
বস্তু চতুষ্টনং প্রতিজানীতে । |] 
জক্তানং পরমগ্ডহাং মে যদ্বিজ্ঞান্সমন্থিতং | 

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গর্দিতং মম ॥ ১০২ ॥ 
শপ পপ 

ব্যক্তিরই নিত্য শ্রবণ কর! কর্তব্য ॥ ১২৩ ॥ 
সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ও শ্রীমদ্তাগ- 

গবতে মিলিত হইয়াছে । অভএব চতুংশো কী প্রসঙ্গেও 

প্রীমন্তাগৰতের অর্থ শ্রীভগবানই হুইয়াছেন। এ ভগব!ন, 
স্বীয় জ্ঞান।দি উপদেশ ছারা আপনাকেই উপদেশ করিয়া- 
ছেন। সেস্থলে পরম ভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীভাগবত নামক. | 

নিজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত অতিশ্বয় রূপে প্রতি পাদ্য, | 
বস্ত চতুষ্টয় প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥ 

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে থা ॥ 

.. ব্রহ্গার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তগ্গবান, কছিতে লাগিলেন | 
হে ব্রহ্মন ! তুমি শাস্তার্থ জ্ঞান, অনুভব, তত্তি এবং ভক্তির 
স।ধন এই চারিটা গ্রহণ কর, আমি বলিততেছি ॥ ১০২ ॥ 

নি ূ ূ ডি) 
শপ 



টি ্ছ 
| ৫৩০ ষট্পন্দর্ডঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

মে মম ভগবঞ্তো জ্বানং শব্দ ছ।ও1 যাথার্থ্য নির্ধারণং | 
মধ! গরিতং সৎ গৃহ!ণ। ইত্যন্যে! ন জান।তীত্তি ভব? । 

& যতঃ পরম গুহ্ং ব্রহ্মজ্ঞ।নাদপি রহস্যতমং | মুক্তানা 
মুপি নিদ্ধপ।য়িত্যাদেঃ / তচ্ছ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি 

যুক্তং গৃহাগ । নছৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং। তত্রাপি 
রহুস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেন!পি সহিতং। তচ্চ প্রেম 

ভক্তিরূপমিত্যগ্ররে ব্যঞ্তখিষ্যতে। তথ! তদঙ্গঞ্চ গুহাণ 
তচ্চ সতি ত্বপরাধ।খ্য খিস্ত্েন ঝটিতি বিজ্ঞান রহম্যে প্র 
টয়েৎ। তন্মৎ তস্য জ্ঞানসা সহাঁয়ঞ্ গৃহাণেত্যর্থঃ | 

তাৎপর্য; আমি যে ভগবান আমার জ্ঞান, শব্দ দ্বারা 

যথার%ঘৰস্তর নির্ধারণ । আম! কর্তৃক কথিত হুইঠ্ডেছে গ্রহণ 
কর। ইহ! অন্য কেহ জানে না, যে হেতু পরম গুহা জ্ঞান 

হুইতেও অতিশয় গোপনীয় | কারণ ৬ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের 

৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে মুক্ত ও পিদ্ধগণের সম্বন্ধে এ জ্ঞান 
পরম ভুল্লতি | যাহ! হউক তুমি বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের 

সহিত যুক্ত এ জ্ঞান গ্রহণ কর। কেবল এত।বশ্মান্র নহে 
আরও রহসেোব সুঁহিত তাহাতেও আবার যে কোন অনির্ব্- 
'চনীয় রহস্য ক্মাছে তাহারও সহিত। এ রহম্য প্রেসভপ্তি 
রূপ ইহ! অগ্রে প্রকাশ হইবে । তথ। তাহার অঙ্গ গ্রহণ কর 
এ স্ষঙ্গ. অপরাধ নামক বিস্ব সত্তে শীব্র জ্ঞানও.রহসঃ প্রকটন 
করিতে পারে না, অতএন.ফেই জ্ঞানের সহাক্গও গ্রহণ কর। | 

নি 



নু 

| ভগবত্সন্দর্ডঃ। ] : ষট জন্দর্ভঃ | ৫৩১ 

তচ্চ শ্রবণাঁদ ভক্তরূপমিত্যগ্ডে ব্যগ্ায়িষ্যতে 1 ফদ্বা। ৃ 

সরহম্যশিতি তদজগস্যৈব বিশেষণং | ল্ুহৃদে।রিৰ মিথঃ | 

সম্বর্ধকঘে রে কত্র।বস্থা না | তত্র সাধ্যয়ো! বিজ্ঞান রহুস্য- | 
যোরাবিভাবার্থমাশিষং দদাতি ॥ ১২৪ ॥ 

যাবামহং যথভাবে। যদ্রপগুণকর্মকঃ। 

তখৈব তুত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুশ্রহা ॥ ১০৩ ॥ 

ঘাবান, স্বরূপতে। যত্পরিম।ণকে।হহুং। যথাভাঁবঃ সম্ভা | 

যস্যেতি 448 | যান স্বরূপান্তরঙ্গ রূপাণি 

শযামর চতুতু জত্থাদ দীন গুণ। ভক্তবাৎসল্য।দ্য।ঃ কশ্ম।ণি 
৮ পপি ৮ শশী ১ -- শা শপ পাশাপাশি 

সেই সহায় অবণ।!দ কারি; রূপ, ইহা অগ্রে প্রকাশ হুইবে। । 

অথব| সরহস্য এই পদ্দ তদল্গের বিশেষণ জানিতে হইব 

কেন ন। স্ুহৃদ্ঘয়ের ন্যায় পরস্পর সম্বঘ্ধক উভষের একত্র 

অবস্থান হইয়াছে ॥ ১৩৪ ॥ 

তন্মধ্যে সাধ্য যে বিজ্ঞান ও রহণ্য এই দুইয়ের আবির্ভাব 

নিমিন্ত অশীর্ব।দ প্রদান করিত্রেছেন ॥ 

২ক্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥ 

ভগবান, কহিলেন অধসার ষে প্রকার স্বরূপ, ম্মাদৃক্ সত্ব, 
আর আমার গুণ ও কন্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে এ সক- 

লের যথার্থ জ্ঞখন এখনি তঠাম।র হউক ॥ ১০৩৪ 

যারান, অর্থাৎ স্বরূপত্বঃ আমি যেপরিমাণ হুইয়াছি।.যথ! 
ভাব ইহ|র. অর্থ যে রূপ আমার সন অর্থাৎ যে রূপ আমার. ৃ 

॥ ঠ র্ 
শি 

নর ও টা ? 

শশী শা শি শিটি শিট শা শ্শীশীশাশ্শীশি শা তি শ্পািশাঁি আাস্পপিস্ - গা শীিিশিিী স্পা পি শী শপীস্পিরিশি সিসি সপ পাপন পিস পা পপ পিস আস আপ পপ | পাপে পপ পিপাসা পপ পা 

শি চে নত ২০৪ ৯ শ:১)হ25 ত- 
এ শক শি সী শশী 
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৮ 

পপ 

তত্তলীল। যণ্য স যদ্রপ গুণকর্্রকোহহং। তখৈব তেন 
তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্তববিজ্ঞানং যাথার্ঘ্।নুভবে! 
মদনুগ্রহাৎ তে তবাস্ত ভবত।দিতি। এতেন চতুঃষ্টো- 

ক্যর্থস্য নির্বিবশেষত্বং স্বমেব পরান্তং। বক্ষ্যতেচ চতৃঃ 

শ্লেকীমেনোপদিশা শ্রীভগবতা ক্বযমুদ্ধবং প্রতি । 
পুরা ময়েজ্য।দে জ্ঞানং পরং মম্মহিমাবভাসমিতি | তত্ত 

লক্ষণ হইয়াছে । অপর যন্জরপ অর্থাৎ আমার নিজের শ্যামত্ব 

ও চতুভূ্জত্বাদ অন্তরঙ্গ রূপ। আমার ভক্তবাংসল্যাদি 
গুণ এবং সেই দেই লীলা কর্ম যাহার মেই আমি যন্রপ 

গুণ ও কর্ণ সিশিষ্ট হইয়াঁ'ছ, তথৈব অর্থ সেই সেই সর্ব 
প্রকারেই তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থ। যাথার্থ্য অন্ুভৰ আম।র অনু- 

গ্রহে তে।মার হউক । ইহ।র দ্বার চারি শ্লোকের বে নিি- 

শেষ ব্রহ্ম পরত্ব অর্থ তাহ। স্বযংই পরাস্ত হইল ॥ 

চতুঃশ্লোক উপদেশক শ্রীভগব।ন ন্বয়ং উদ্ধবের প্রতি 

৩স্বন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে কহিবেন ॥ 

পুর। ময়! প্রে।ক্তমজায় নাভ্যে 
পদ্মে নিষ।য় মমাদি সর্গে। 

জঞানং পরং মন্মহিমাবভাপং 

যৎ সুরয়ো ভাগবতং বদস্তি ॥ 

শ্লে।কার্থ। হে উদ্ধব! পূর্বে পাঘ্ম কল্পে স্থষ্টির উপক্রম | 
সময়ে আমি আপনার নাভিপন্মে অবস্থিত ব্রন্মাকে আত্ম 

৮৫ - 
পাত সি এ বে এপ এপি ০০৮ জপ চাপা ভাত 
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৮ সস সস্্পীসসপাসপি সপ শিস্প পাস 

[বিজ্ঞান পদেন রূপাদীনামপি স্বরূপ ভূতত্বং ব্যক্তং | অত্র 
. পিজ্ঞনন।শীঃ স্পন্টা রহুল্য।শীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্ভদঘাথা- 

র্যানুবেন।বশ্যং প্রেমোদয়াৎ । তদেবাভিধেয় চতুষ্টয়ং 
চতুঃশ্লোক্য। নিরূপয়ন প্রথমং জ্বান বিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষপং 

প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্য।ং তত্র জ্ঞানার্থমাহ ॥ 

অহমেবাসমেবাণ্ডে নান্যদযৎ সদসৎ পরং। 
টিটি তি নি শর পপ ০৮ - শশা শাকির পিল পাাপাশিশ শক শা শসা -_৮৯ শা শীট শিকারি 

মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান কহিয়। ছপাম, জ্ঞানিগণ ত।হা- 

কেই ভাগবত বলিয়। থাকেন ॥ 

তত্ব বিজ্ঞান এই পদে রূপাদির৪ স্বরূপ ভূতত্ব প্রকাশ 

হইল | এস্থলে বিজ্ঞানাশর্বব।দ স্পব্ট, রছসাশীববাদও পরম।- 

নন্দ স্বরূপ সেই সেই যথার্থের অনুভব দ্বার] প্রেমোদয় হুইয়। 

থাকে ॥ 

সেই চাঁরিটী অভিধেয়কে চারি শেক দ্বার নিরূপণ 

করত প্রথমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিমিন্ত নিজন্বরূপকে ছুই শোক 

দ্বাদা এরতিপন্ন করিতেছেন । মন্মধ্যে জ্ঞ!ন নিমিত্ত ণিজ স্বরূপ 

কহিতেছেন ॥ 

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩২ শেনাকে যথ। ॥ 

ভগবান কাহুলেন হে ত্রহ্ধন্! এই স্ষ্থির পুর্সেবে আমিই 
ছিলাম, আনা কিছুই ছিল না” স্থূল ও সুক্ষম জগতের কারণ 

যে প্রকৃতি তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে এ প্রকৃতি 

অন্তমুতা রূপে বিলীন হুইয়। থকে, পরস্ত কালে কেবল 
রগ 
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পশ্চাদহং যপ্েতচ্চ ধেইহবশিষ্যতে লপোহম্মাহহ ॥ ১০৬ ॥ 

ভাত্রাহং শব্দেন তদ্ক্ত। মুর্ত এবোচ্যতে নতু ব্রহ্ম তদ- 

£ “বিষযস্তাৎ। আত্মজ্ঞাণতা২পধ্যকত্বেতে তত্বমসীতি বৎ 

ত্বমেণাপীরিতোব বক্ত মুণযুক্তত্বাৎ । ততশ্চায়মর্থঃ ॥ 
সন্প্রতি ভবন্তং প্রতি আছুর্ভবন্নসে পরম মোহন প্রীবিগ্র 

হোইহমেধাগ্রে মহীপ্রলয় কালেহপ্য।সমেব ॥ 

বাস্থদেবোল। ইদমগ্র অসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্কর; । একে 

নারায়ণ প্ম।সীন ব্রন্ষ। নেশন ইত্যাদি শ্রুতিভ)ও ॥ 

আন 'ছপাম সত্য, কিন্ত কিছুই ফর্সি নাই অর্থাৎ শিশ্ত্িয় ্ 

হইয়া খাকি | স্যষ্টির পুর্েও আমি আছি, এই ষে জগ | 

'দেখিতেছ ইহ1ও আমি, ফলত; আম আনাদি অনন্ত এবং | 

| অধ্বিকীয় প্রযুক্ত পূর্ণ বববগ॥ ১ ॥ 

| ঞেস্থতে অহং শব দ্বার! তথক্ত। মুর্তিমান্ই কাঁথত হৃই॥া 

ছেন, নিবিশেষ ব্রন্ধ কথিঠ হধেন নাই | যে হেতু ব্রহ্ম 

বন্তার বিষ নছেন। আজ্মঙ্ছাশ তাহপধ্য খ্ষিধে মেই 

ব্রহ্ম তুমি হইয়।ছ ইৎ!র ন্যায়, যে হেতু ইহাই বণিবার 
নিমিত্ত উপসুক্ত হইয়াছে । সেই হেতু "হার এই অর্থ যে 

(এখন তে।মার নিকট প্রাহুভূতি হইপাম । এই পরম মনে। 

'হর জ্রীবগ্রহ.রূণ যে অমি পেই আ।মই অস্ত্রে অর্থাৎ যহা- 
'গ্রুলয় কালেও বর্তমান ছিপাম ॥ | 

:.- স্থাষ্ট্ির পুর্বে কাউদেবই ছিলেন ব্রহ্মা ও মহার্গেব 

রি নিনিাার্রারার 7 পি 
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্পসপ্্পপস  প সপপপা সপসপপসসপাসসস্মাসসা ৭ পপ পাপ পপ পালা শশী শি 

ভগবানেক আস্দেমগ্র আত্মাক্সমনাং বিভূরিত্য।দি তৃতী- 

যুৎ।” অতো বৈকুণ্ঠ তৎপা্ষপাদীন।খপি তদুপাঙ্গত্ব। 

দহং পদেনৈব গ্রহুণং | রাভা।হসৌ গ্রফাতীতি বহ। 

ত*স্তেষাং তদ্ধদেব স্থিতি বেধ্যতে ॥ ২২৫ ॥ 
তথাচ বাজপ্রশ্নঃ ॥ 

ম চ।পি যত্র পুরুষে বিশ্বস্থিতুন্তবাপ্যযঃ | 

ছিলেন না । এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রন্ধ। ও শিব ছিলেন ন। 

ইঠ্য।দি শত প্রমাণ হেতু ॥ 

৩ক্ক্ধের৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে। জীবগণের আঁতা। 
স্বরূপ এবং সফলের স্বামী মেই পরমাকআ্সা, ধিনি স্যগ্তি কালে 

নানা বুদ্ধতে উপলকফ্ষিত হয়েন, তাহার আত্ামায়। লীন! 

২ইলে স্থপ্টির পুর্ধের এই বিশ্ব এক মাত্র ভগবৎ স্বরূপ হুইয়া 
ছিল অর্থাৎ তৎঞালে দ্র্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না, এই 

ব্চন হেতু ॥ 
অতএব বৈকু ও নৈকুষ্টের পার্ধৰ ঘকলেরও ভগবানের 

উপাঙ্গত্ব গ্রবুক্ত অহং শব্দ দ্বারাই গ্রহণ। এই রাঁজ! গমন 

কগিতেছেন, ইছ!র ন্য।য় জানিতে হইবে । অতএব উহার 
নয় বৈকুণ্দির স্থিতি বোধ হইতেছে ॥ ১২৫ ॥ 

২ স্কন্ধে ৮ অব্য।য়ে ৯ শ্লে।কে রাজপ্রশ্ন যথা ॥ 

পরাঞ্ষিৎ কহিলেন হে ব্রহ্মণ,! যাহা হইতে এই বিশ্বের 
প্রি স্থিতি প্র হুইয়! থাকে, মেই মাযবেশ অন্তর্য।মী পুরুষ 

| | ৮৯] | 
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পপ পাপে ক ২ ০ শপ শসা রর 

মুক্তা আমাযাং মায়েশং শেতে সর্ববগুহাশয় ইতি ॥ 

শ্রীবিছুর প্রশ্বশ্চ ॥ 
তত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধ। গ্রতিসংক্রমঃ | 

তত্রেমং ক উপাসীরন, ক উশ্বিদনুশেরত ইতি ॥ 

কাশীখণ্ডেইপুযক্তং শ্রীপ্রবচরিতে ॥ 
নচ্যবন্তে হপি যত্তক্ত! মহত্য।ং গ্রলয়াপদি | 
অতো হচ্যুতো হখিলে লে!কে নম একঃ সর্বগোহক্যয় 

ইতি ॥ ২২৬৩ ॥ 
স্প্পস্্পা শ্পি 

অঁ।আ্স মাঁয়া পরিত্যাগ পূর্ববক যে রূপ অবলম্ষন করিয়। শয়ন 
করেন, এ বিষয় থাতত্ব বর্ণন করুন ॥ 

ও স্বন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শেকে শ্রীবিছুরের গস্ম যথ।॥ 
'বিছুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞ।সা করিলেন হে মুনে! আপনি! 

যে নফল তত্বের কথা কহিলেন সে সমুদ|য়ের লয় কত: 
প্রকার হর? প্রলয় কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, রাজ 

যেমন শয়ান হইলে 'অনুজীবিগণ চামর গ্রহণ পূর্বক সেবা 

করে তাহার ন্যায় নিক্দিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন, 
কোন, পদার্থ সপ্ত হইয়া থাকে ?॥ 

কাশীখণ্ডেও গ্রুবচরিতে উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 

মহাগ্রলয় রুপ আপদ, কালে ধাঁহার ভক্তগণ চ্যুত হয়েন, 
না, এই হেতু অখিল সংসার মধ্যে ভগবানের একটা নাম 
অচ্যুত, তিনি এক, সর্ববগীমী ও অব্যয় ॥ ২২৬॥ ূ 



. ডি] 
ভগবত্সন্দর্ |] :  যট্ন্দর্ডঃ| £৩৭ | 

অহমেবে,তোব কারেণ কর্তন্তরসা!রূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। 

আসম্মেবেতি তত্রাসভ্তবনায়া! নিবৃক্তিঃ | তছুক্জং য্জরপগুণ- | 
কম্মক ইতি ॥ 

অতএব যদ্বা আঁসমেবেতি ব্রহ্মাদি বহির্জন জ্ঞানগে।চর | 
স্থষ্টযাদি লক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাৰৃতিঃ | নতু স্থাস্তরঙ্ষ 

লীলায়া। অপি । যথাহধুনাইসৌ রাঁজ! কার্ধ্যং ন কিঞ্চিত | 
করোতীতুযুক্তে রাঁজ্যসন্বন্ধি কারধ্যমেব নিধিধ্যতে নতু শয়ন 

ভোজনাদিকমপীতি তদ্বহ । যদ্বা। 
অসগতি দাঁওযাদানেধিত্যস্মাৎ আসং সংম্প্রতং ভব্ত। 

শি সিল। শশী শাকিল - শিস ৮ শাাীীপীস পাসে প্পশ আপা পি সপাপাপিসপসপসস সপ পাপা পাল 

“অহমেব” এই পে এবকার প্রয়েগ হতে অন্য কর্তার 

| ও নিরাকারাদিরও ব্যারুতিঅর্থাৎ অভাব হইয়াছে ! “আসমেব” 

এইক্রিয়। পদে অসম্তাবনাঁর নিকৃত্তি॥। এইবিষয় উক্ত হইয়।ছে | 
“যত্রাপ গুণ কল্মক” অর্থ।ৎ যে বণ, যেগুণ ও যে কর্ম। 

| আত এব কিম্বা ছিলাম ইহার দ্বারা ব্রন্ম। পভূতি বছিরঙ্গ জব 
| সকলের জ্ঞান গোচর স্যষ্ট্য।দি স্বরূপ অন্য ক্রিয়ারও ব্যাবৃতি 

হইয়াছে, কিন্তু স্বীয় অন্তরস্থ ক্রিয়ার ব্যারুত্তি হয় নাই। 
যেয়ন এই রাজা এখন কিছু কার্ধ্য করেন না, ইহা! বলাতে 

র।জ্য সন্বন্ধি কার্যণকেই নিষেধ কর হইয়াছে, শয়ন ভোজ- | 

নদ কার্য সকলের নিষেধ হয় নই তদ্রপ। ৃ 

অথবা অস ধাতুর অর্থগতি দীপ্তি ও গ্রহণ, এই হেতু 

এক্ষণে তোমাকর্তৃক দৃশ্যম।ন এই বিশেষ ছার! সৃষ্টির | 

* ৩ 

এ শা 



৫৩৮ ঘট্ণন্দর্ভঃ | [ ভগবগুমন্দর্ভঃ | 

দুশ্যমানৈ বিশেষৈরেভিরশ্েইপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠ 
মিতি নিরাঁকারত্বাদি কপ্যেব বিশেষতে। ব্য বৃত্তিঃ | 

তছুক্তমনেন শেীকেন পাকার নিরাকার বিফু্লক্ষণ কাঁরি- 

গ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি । নাপি পাঙ্ারেঘব্য।প্তিঃ | 

তেষ।ং সাকারাতিরোহিতত্ব।দিতি ॥ ১২৭ ॥ 

এতরেয় শ্র্তশ্চ। আক্ৈবেদম্গ্র অসীৎ পুরুষবিধ 

ইতি ॥ 
এতেন গ্রকৃতীক্ষণত্তো হপি প্রাগভাবাৎ পুরুষাদপৃযুত্তম- 

ত্বেন ভগবজজ্জাপমেব কথিতং ॥ 

মনু কচিনিপ্সিশেষমেব ব্রঙ্গাপীদিতি জমতে তত্রাহ 

পূর্ববেও আমি বিরাজমাশ ছিলাম, ইহার দ্বারা বিশেষ রূপে 

নিরাকার বিষুতর লক্ষণ কারিণী মুক্তাফল টাকাতেও এই বর্ণিত 

শেক দ্বার। উহা উত্ত হইয়াছে। সাকার সকলেও অব্যাপ্ডি 

হয় নাই, যে হেতু তাহ।দের আকারের তিরোভাব নাই ॥১২৭ 

এত রেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥ 

এই স্থপ্টির পুর্বে পুরুষ রূপ আত্মাই ছিলেন। ইহার 

' দ্বার গ্রকুতিতে যে ঈক্ষণ তাহার'ও প্রাগত্ভাব হেতু ' পুরুষ 

; হুইতেও উত্তম প্রযুক্ত ভগবানের জ্ঞানই কথিত হইল ॥ 
ূ ঘি বল কেবল নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন ইহ। কেন, স্থানে 

 শ্রুত হওয়। যাইতেছে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। 

০ একি 



ভগবতুসন্দর্ভঃ | ] ষট সন্দর্ভঃ। ৫৩৯ 

সৎ কার্ধ্যং অসৎ করণং তযোঃ পবং যদ ক্গ তৎ ন মন্তো- 
ইন্য কচিদধিকরিণি শাস্ত্রে ব স্বরূপভূতবিশেষব্যুৎপন্ভ্য 

সমর্থে সোহয়মহমেব নির্বিবশেষতয়া গতিভা শীত্যর্থ2 | 

যদ্ধ। তদানীং গ্রপঞ্চে বিশেষাভীব।ৎ নির্ববিশেষ চিন্মান্র। 

কারেণ বৈকুণ্টেত সবিশেষ ভগবজপেণেতি শা্তরয় 
ব্যবস্থ।॥ 

এতেন চ ব্রক্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতাত্রোক্তং ভগবজজ্ঞান 
মেব প্রতিগ।দিতং । অতএব।স্য পরম গুহ্ত্বমুক্তং ॥ ১২৮ 

১ ১০ উপ ি্টিটত ১ শি শিট ৩০ তাপে শািপীস্শিশপীাশ ২ শট ৩ পাশা পি টা শী শি শী শশা ি্পীীশিশশী পাস 

দণ[ন্যদযৎ শদনৎপরমিতি” সংকাধ্য, অসৎ কারণ এই উভ- 

ঘের পর ব্রন্ম তিনি আম। হইতে অন্য নহেন । 

কোথ।ও ব। অধিকারি শাস্ত্র শ্বরূপের বিশেষ জ্ঞানের অস 

মর্থে সেই এই ব্রহ্ম আমই, এই রূপ শিপ্বিশেষ দ্বারা আষি 

প্রতিভাত হইয়া থাকি ক্িম্ব। স্ষ্টিগ পুর্ব্বে জগতে বিশেষ 

জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত কেবল নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এবং 

বৈকুণ্টে সবিশেষ ভথধদ্রপ জ্ঞান ার। ঘাকার ও নিরাকার 
দুই শাস্ত্রের ব্যবস্থা আমই.হুইয়াছি ॥ 

ইহার ছার। ব্রন্ষের গ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ ঘণীত্ৃত প্রক।শ আমি 

হইয়াছি। এ স্থলে ভগবদগীতার ১৪ অধ্য।য়ে ২৭ শে কো 
ভগ্ঘবজজ্ঞান প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই জ্ঞানের পরম 
গুহ্ত্ব কথিত হইল ॥ ১২৮।॥ 

॥ ১ সপ 



না ্ি 
৫৪০ ষট্সন্দর্ড2 | [ ভগবতসন্দর্ডং 

ননু স্ষ্টেধনস্তরং নোপলভ্যসে। তত্রাহ পশ্চাৎ স্যষ্টে 
রনস্তরমপ্যহমেবান্য্েব। বৈকুষ্টেকু ভগবদাদ!কারেণ 
গ্রপঞ্চেষন্তর্ধম্যাদ্যাকারেপেতি শেবহ ॥ 
এতেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু রহেতুরস্যেত্য।দি প্রতি 
পার্দিতং ভগবজ জ্ঞানমেবোপদিক্টং ॥ ১২৯ ॥ 
ননু সর্বত্র ঘট পটাদ্যাকার। যে দৃশ্যন্তে তেতু ত্বদ্রপাণি 

ন ভবন্তীতি তবাপুর্ণত্ব প্রপক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ । যদে-. 

ছে ভগবন! সৃষ্টির পর আপনি উপলান্ধ হইতেছেন 
ন। কেন ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “পশ্চাৎ» অর্থাৎ স্হপ্রির 

পরেও আমিই আছি। আমি বৈকুণ্থে ভগবদাদি আকারে 
] ও জগতে অন্তর্ধ।ম্যাদি আকারে অবস্থিত আছি । এতদ্দারা 

১১ স্কদ্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লে।কে “স্ষ্ি স্থিতি গ্রলত্ব হেতু 
রহেতুরস্;” অর্থাৎ পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেক্দ্র ! যিনি 
এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বশ্মং অহ এবং 
ধিনি স্বপ্ন জা গ্রু স্ৃযুপ্তি কালে ও সমাধিতে দন্রপে বর্তমান, 
আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহারা ধাঁহার দ্বার জীবিত থারিয়া | 

বিচরণ করে, তীহাকেই পরম তত্ব জানিবে, এই শ্লোক 

প্রতিপদ্রিত ভগবজ, জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল ॥ ১২৯ ॥ ূ 

ছে ভগবন! সর্বত্র যে ঘট পট|দি আকার দৃষ্ট। 

হইতেছে তাহ! ত আপনার রূপ নহে, ইহ!তে অপনার | 

1% নি 



+ ূ 1 
ভগবগুসন্দর্ডঃ 1) ষট্পন্দর্ডঃ 1 ৫৪১ 

শা শশীশািশীজ্ছী পিসী লস্ট 

তদ্দিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বাৎ মদাত্বকমেবেত্যর্থঃ 4 

খুনেন। সোহ্যং ভেহগ্িহ্তস্তত ভগবান বিশ্বভীবনঃ | 
সাগাঁমেন হরেনান্যপন্যন্মাৎ সদসচ্চ যদিত্যাছ্যুক্তং ভগ- |. 

দজ জন্ানমেবোপদিষ্ং ॥ ১৩০ & 
তথা প্রপ্ষে যোহবশিষ্যেত সোহহমেবক্ম্যেব। তেন | 

ভগবানেক 'আসেদমগ্ত আত্মাত্মনাং বিভভুরিত্যাহ্যক্তং 

পপ পা এপ 

অপ্রণত্ত্ব প্রসক্তি হইতেছে, ব্রহ্মা! যদি এরূপ আশঙ্ক। করেন 

তাহাতে ভগবান কহিলেন । এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও 
| আমি, যে হেতু আম। হইতে ভিন্ন না হওয়া এই জগৎ 

আমারই স্বরূপ । 

| ২ স্কঙ্ষের ৭ অধ্যায়ে ৪৯ শোকে ব্রহ্মা নারদকে কছি- 

লেন, ছে তাত! খিশ্ব প্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই! 
| তোমাকে কহিলাঁম, হে পুজ্র! ভগবান হরি ভিন কার্ধ্য 

| অথব। কারণ কিছুই নাই, পরন্ত 'তিনি কার্ধ্য কারণ স্বরূপ 

| হইলেও অন্য কার্য করণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥ ী 

| ইহার দ্বার! উক্ত ভগবজজ্ঞাঁন উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০॥ : 
| তথা প্রঙ্গয়ে যাহ! অবশিক্ট থাকে তাহাঁও আমিই হুই-. 
| মাছি'। ইহার দ্বার! ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২১ শেোকে উক্ত 

ভগবজজ্ঞান উপদিষ্ট হইল । যথ!। 
| মৈত্রেম কহিলেন জীবগণের আত্ম! স্বব্ূপ লকলের স্বামী 
ঞ 

পাপী + ০ আজ পপ? শি পস্পী পপ 



1০ এ 
৪২. ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎমন্দর্ডঃ | 

সপাশীত ১ শা ০০ স্পা + স্পা্টাশ্টি শীট শিট তিশা শন মা 

ভগবজ জনমেবোপ রি, | 

তথা পূর্ববং স্বানুগ্রহ প্রকাশ্যত্েন প্রতিজ্ঞ।তং যাবন্তৃং 

লর্ববক।লদেশ[পরিচ্ছেদ।ত্ব জ্ঞাপনয়ে।পদিক্ং । এবং 

নান্যদযৎ সদনত্পরমিত্যনেন ব্রক্মণোছি গ্রতিষ্ঠাহমিতি 
জ্ঞবাপনয়া বথ।ভাবত্বং । আর্বাকার।বযবি ভগব্দ।কার 

নিরদ্দেশেন বিলক্ষণান্ত ূপত্ব জ্ঞ।পনযা1 যন্ত্রপত্বং | 

সর্বব।শ্রয়ত। নিদ্দেশেন বিচাগগানারহা জাগি যদ 

সপ সাপ শী শটে শা শি, পিএ -শ্াসপিপাীস্পীপীশীসীশশী টি শি 

সেই পরমাক্স!) নি স্থান কলে নান! বুদ্ধতে উপলক্ষিত 

হয়েন, তাহার আন্মমায়। লীনা হইপে, স্থষ্টির পুর্ব এই [বশ্ব 

একমাত্র ভগবং স্বরূপ হইয়।ছল অর্থাৎ তৎুক।লে বূষ্টা ব। 

দৃশ্য কিছুই ছিল »1 

তথা পুর্বে স্বী অনুগ্রহ ছ।রা প্রকাঁশ্/ত্ব পে প্রতি শত 

তূগি যে পাঁধমাণ, অর্থ।ৎ সর্ধব কাল ও শর্বব দেশের অপি 

চ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপন নিনিন্ত উপর্ন্ট হইল । এই প্রকারে 

“নান্যদৎ সদল২ পর? এগদ্ব।র। ভখবদ্গাতার ১3 অধ্য।য়ে 

দত্রক্গণোহি প্রতিষ্ঠাহ?” এই ২৭ শোকের জ্ঞাপন ছ।র1 
“যথা ভাবত্ব অর্থাৎ ভুমি যে প্রকার সত্তববিশিষট মন্বব- 

প্রক।রে আকবরের অবমবি যে ভথনদ।কার তাহ।র নির্দেশ 

দ্বার| বিলক্ষণ আনন্তরূপত্ব জ্ঞ।পন হেতু পবদ্রুপত্বং” অর্থ।ৎ 

তুমি যে রূপ । মর্ববাঞ্য়ত্ পির্দেশ দ্বার। বিলক্ষণ অনন্ত 

গুণত্ব হেতু “ঘদ্গণত্বং” অর্থাৎ তুমি যে দূপ গুণবিশিষ্ট। 

এ ঠা. 



(ভগবৎসন্দর্ভঃ।] ' যট্পন্দর্ভঃ। ৫৪৩, 

_- গুণত্বং । সি স্থিতি প্রলয়ে।পলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব | 
রর জদেনাগৌরকারার র্ত্ব জ্ঞাঁপনয়। রী কর্ধাত্বং 
4 উনি 44.. 4:4১: ৰ 

অথ'তাদুশ রূপাদি বিসিউস্য্নে বি্ার্ঘং ব্মতিরেক . 
মুখেন মার!লক্ষণমাহ । খতেইর্ধমিত্যাদি-॥ ১০৫ | 
পূর্ব _ব্যাখাতমেব।  সংক্ষেপশ্ভায়র্থং পরমপুরযার্থ | 

স্থষ্টি স্থিতি প্রলখোপপক্ষিত হিবিধ ক্রিগার আশ্রয়ত্ব কথন | 
দ্বারা অলৌকিক অনন্ত কর্পাত্ব জ্ঞাপন হেতু “যুকর্মাত্বং” 
অর্থাৎ তে!মার যেরূপ কন্মন ॥ ১৩১ ॥ | 

অনন্তর উক্তপ্রকার রূপাদি বিশিষ্ট আত্মার বোধ নিমিত্ত 

ব্যতিরেক মুখে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন ॥ | 
২ ক্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥ 

“খাতে হর্থঃ যত প্রভীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্বনি | 
তদ্দিদ্য।দাতনোমায়াং যথ! ভ।সে। যথ। তমঠ৮ ॥ 

শ্লোকার্থ। হে ত্র্ধন.! মহাঁভূত সকল যেমন স্যপ্তির পরে | 
ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে, ক্ষিন্ত স্যষ্ির পূরেবে তাহাদের 
কারণ হওয়।ঠে সে সকলে অপ্রবিষ থাকে, তন্রপ আমিও | 

ভূত, ভৌতিক পদার্থে প্রবিষউ এবং এ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি 
অর্থাৎ আমার ফা এ রূপ ॥ ১৫ ॥ : ৃ 

[| উক্ত শ্লোক পুর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এক্ষণে সংক্ষেপ 
অর্থ এই ষে। অর্থ শব্দে পরম পুর্রযার্থ স্বরূপ আমা .ব)ডি" 

| [ ৯০ ] | 



১ ্ 7 ++] 
৫৪ যট্গনার্ডঃ | [ ভগব€সন্দঃ | 

পল শীলা পাশা পেস্পী শপ সপ পা শপ ও পপ - পাপা আস লাশ আলা ০৮ সপ শপ শক: স্পা শিক শা শিশীস্পপ পা শশী শা 

ভূর্তং শাস্বতে ধদ্দর্শনাদন্যাত্রৈব যত প্রতীয়েত | চ্চক্নি 

ন প্রর্তীয়েত মাং ধিনা স্বতঃ প্রর্তীতিরগি খস্য নান্তীত্যথঃ 
তত্ব ছ্ঝাজসনে!। মম পরমেশ্বরলা মায়াং বিদ্য।ঘ | তত্রদৃষ্ট! 
১1 থা ভাল? প্রতিবিষ্বপশ্বি; | যথা6 তমস্তিমিরমিতি ॥ | 
তক্সাতামদ্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব। তমসোহপি জ্যে।তি 
দশনদন্যব্রৈব গ্রতীতে জোতিরাতবকং চক্ষুর্বিনাচ 
প্রতীতেরিতি । বিদ্যাদিঠি প্রথম পুরুষ নির্দেশস্যাহ্য়ং 
ভাবও। অন্য।ন, প্রত্যেব খন্বয়মুপদেশত্ৃস্ত মদতশক্ত্য। 

সাক্ষাদেবানুভবন্বসীতি। এবং মাধিক দৃষ্টমতীত্যেব 

০ এপ মর রর রা. 

| রেকে অর্থ।ৎ আমার দর্শন ভিন্ন অন্যত্র যাহা প্রতীত হয়। 
| আত্মাতে যাহ প্রতীত হয় না অর্থাৎ অ।ম। ব্যতিরেকে 

আপন! হুইতে যাহার প্রতীতি ন।ই, সেই বস্তু আত্ম। অর্থাৎ 
পরমেশ্বর যে আমি আমার মায়া জানিবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
ঘেমন আ।ভান শ্রতিবিম্বে কিরণ আর যেমন তমঃ অর্থাৎ 
ঠিমির | এই ছুই মধ্যে আভাসের তাদৃশত্ব স্পউই আঁছে। 
জ্যে।তিঃ দর্শনের অন্যত্রেও তিমিরের জ্ঞান হুইয়। থাকে, 

| চক্ষুঃ ব্যতিরেকে তিমিরের প্রতীতি হয় না। 
“বিদ্যাৎ» এই ক্রিয়াধ প্রথম পুরুষ নির্দেশের এই ভাব 

অন্যের প্রতিই নিশ্চয় এই উপদেশ, কিন্তু ভুমি আমার দত্ত 
শক্তি ছারা সাক্ষাতেই জনুভব কর। এই প্রকার মায়িক 



শেরে প্ৰললাশীা জরা 

তগরছুসন্দর্ভডঃ | ] ষট্সন্দর্ডঃ। ৫38 |. 

_রূপাদি বিশিষং মামনুভবেদিতি ॥ ১৩২ ॥ 
র্যতিরেক মুখেন।নুভাবনলাায়ং ভাবঃ | শব্দেন নিরূপিত 

সয।পি মণ স্বরূপাঁদে মাঁয়াকার্ধ্য।(রেশেনৈব।নু্জবরো। ন 
ভডবতি তত ভ্তদর্থং মায়। ত্য।জনমের বর্তব্যমিতি | | 
এতেন ত্ব্রবিবাভ।বাঁং প্রেমাপ্যন্ুভারিত ইতি গম্য- | 
তে ॥ ১৩৩ ॥ ৃ 

অথ তস্যৈর প্রেন্বো রহস্যত্বং বে।ধয়ুতি | 
ষথ। মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেম্বনু । 

শি শপ পে শা 

| দি অতিক্রম করিয়া বূপাদি বিশিষ্ট আম!কে অনুষ্ঞব 

[করিবে ॥ ১৩২ ॥ 
[ £ ব্যতিরেক মুখে অনুভবের এই তাবার্থ। শব্দের দ্বার! 
| নিরূপিত আমার শরীরাদির মায়া রু।ধ্য জগতের আবেশ, 
| ঘর! অনুভব হয় ন। অতএব তন্নিমিত মায় ত্যাগ করা 

| কুর্র্য। এত দ্বার! ত।হা!র অবিন! ভাব অর্থাৎ মায়া ত্যাজ 

[ নের সহিত মৎস্গরূপাির অনুভরের নিয়ত সম্বন্ধ প্রযুক্ত, 

| প্রেন্ই য়ে অনুভাবিত উহা. বোধগম্য হইতেছে ॥ ১০৩ ॥ ) 1 
| অনস্তর দেই প্রেমেরই রহন্যত্ব জানাইতেছেন। 

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ত্রন্মার প্রতি 
| শীভগদার্য যথা ॥ 

ছে. ব্রহ্মন২! যহাতূত সকল যেমন স্ষ্টির পরে ভৌতিক 
| পদার্ধে প্রবেশ করে, কিন্ত স্যরি পুর্বে তাহাদের রাঃণ 



রহ ্ 
৫৪৬ ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগৰৎসন্দর্ভঃ | 

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেম্বহং ॥ ১০৬ ॥ 
যথ! ষহাভূতানি ভূতে প্রবিষ্টানি বছিঃ স্থিতান্যপি অনু- 
প্রবিষ্টান্যন্তঃ স্থিতানি ভান্তি। তথ! লোঞ্াতীত বৈকুগ 
স্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোহপ্যহং। তেষু ততদগ,ণ বিখ্যাতেষু 
নতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্ট! হৃদি স্িতোহহুং ভ।মি। অত্র 
মহ।ভূতানামংশভেদেন গ্রবেশাপ্রবেশো তস্যতু প্রকাশ- 

ভেদেনেতি ভেদেহপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্র সাম্যেন দৃষস্তঃ 
তদেবং তেষাং তাদুগাত্সবশকারিণী প্রেমভক্তি নাম 

পপ পপ পম পপ পপ পপ 4৩ ৮ লি আপ ৮. সস এপ শািীসসপীশিপ 

হওয়াতে সে সকলে প্রবিষ$ থাকে, তজ্প আমিও ভূত 

ভোঁতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং এ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি 

আর্থাৎ আমার সত! এরূপ ॥ ১০৬ ॥ 
তাৎপর্য । যেমন মহাভুভ ভূত সকলে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ 
বাছিয়ে স্থিত হুইয়াও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তরস্থ রূপে 

প্রকাশ পাক, তদ্রপ আমিও লোকাতীত বৈকুষ্ঠে অবস্থিতত্ব 
প্রযুক্ত সেই সকল ভ্ভূত ভৌতিকে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রণত 

| জন সকলে প্রবিষ্ট অর্থ ত।হাদের হৃদয়ে স্থিত হুইয়া আমি 

| প্রকাশ পাইতেছি। এস্থলে মহাভূত সকলের অংশ ভেদ 

| দ্বার। প্রবেশ ও অপ্রবেশ হুইযাছে কিন্তু ভগবানের শ্রকাশ 

| ভেদ দ্বার। ভেদ হইলেও প্রবেশ ও অপ্রবেশ মাত্র সাম্যে 

1 দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, অতএব এই প্রক!র সেই সকল নত 
4+1-্যক্তিদিগের যাঁদবত্বাদি রূপ যে আমি আমার বশকারিণী 
8... রর শা 
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রহুস্যমিতি সুচিতং ॥ ১৩৪ ॥ 
তথাচ ব্রন্মনংহিতায়াং ॥ 

আনন্দচিম্মমরসপ্রতিভাবিত।ভি 

স্ত।ভির্ধ এব নিজ দূপতয়! কলাভিঃ। 

গে(লোক এব নিবদত্যখিলাত্মভূতে। 

গোঁবিন্দমাদিপ্রুরুষং তমহং তজামি ॥ 

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরত ভক্তিবিলেচনেন 

সম্তঃ সদৈব হৃদয়েইপি বিলোকয়ুন্তি | 

তং শ্যামহ্থন্দরমচিন্ত্যগুণত্য রূপং 

গোবিন্নমাদিপুকুষং তমহং ভজামি ইতি ॥ 

যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি 

আমার প্রেমভক্তি নামক রহস্য ইহা স,চিত হইল ॥ ১৩৪ ॥ 

ব্রহ্মলংহিতার ৬৭ 1 ৩৮। শ্লেকে ॥ 

যিনি আনন্দ চিন্ময় রসে পরিভাবিতা গোপীগণের সহিত 

নিত্য খোলোকে বাস করিতেছেন এবং এ সকল গোপী- 
ধছাকে চিন্ত! করিয়া তদীয় নিজরূপত। প্রাপ্ত হুইয়! 'সহ-. 

ধর্দ্িণী হইয়াছেন, দেই অখিল জীবে অন্তর।ত। আদি ব্জ 

গোঁবিন্দকে অ।মি ভজন! করি ॥ 
সাধুগণ প্রেমাঞ্ভীন খচিত ভক্তির বিমল ৪৮ 

সর্ধবদ] হুদয় মধ্যে অচিন্ত্য গুণ শ্বরূপ শ্যামহ্থন্দরকে অবলৌ- 

কন করিয়। থাকেন, দেই আঁদি পুরুষ গোবিদ্দকে আমি, 

থে 
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ভীগীতোপনিষদশ্চ | 

যদ্বা। তেষু যথা তাণি বহিঃস্থিতানি চান্তঃ সথিতানি চ 

ভাস্তি তপ্তক্তেপ্যহমন্তমনে।বৃত্তি রহিরিক্্রিয় দ্বৃতিষুচ 
বিস্ফ,রামীতি। ভক্তেফু সর্ববথাহনন্যবৃত্তিতা হেতুন?ম 
কিমপি স্ব প্রকাশং প্ররেষাখ্যমানন্দ।আ্সকং বস্ত রহস্য 

মিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৩৩ ॥ 

তথৈব স্টীব্রক্মণে।ক্তং ॥ 

| ভজনা করি ॥ 

প্রীভগবদগীতার ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥ 

ভ্রীকৃষ কহিলেন হে অর্জন! যে সকল সাধকের! 

॥ আমাকে ভক্তি পুর্ববক ভজন করেন তাহারা আমাতে এবং | 

| আমি তাহাদিতে বিদ্যমান অছি জ।নিবে ॥ 
অথব! সেই সকল ভূতে যে রূপ বহ্ছিঃস্থিত মছাডূ্ত সকল, 

] আস্তরস্থ হুইয়। দীপ্তি পায়, তদ্রপ আমিও ভক্তগণের অন্তরে ী 

| যনোর্তি ও বাহিরে ইন্ড্রিযৰৃত্তি সকলে বিশেম রূপে 

| কাশ পাই। এতদ্দরা তত্তনকলে সর্ব প্রকারে গনন্য 
| বৃত্তিতা হেতু কোন অনির্ব্বচনীর স্বপ্রকশ প্রেম নামক নদ 
| স্বক্ধপ নস্ত বিদ্যমান ।ছে এই রহ্স্য অর্থাং দৃঢ় ভার দ্িকাশ! 
| হইল ॥ ১৪৬॥ 

| ২ ক্ষন্ধে৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লে!কে শ্রীব্রন্মবাক্য মণ! ॥ 
ক 
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ন তারতীমেহঙ্গ স্বযোপলক্ষাতে 
দবৈ ঝাচগ্মে গনসে! মুখ! গতিঃ। 
মে হষীঝাণি পঙগ্তযসৎপখে 
ধন্মে হুদৌতকখ্যবতা ধুতোহুরিরিভি ॥ 

যদ্যপি ব্য।খ্য।ন্তর।নুপারেণারমর্থোপলপনীয়ঃ স্যাত্থ। | 
প্যন্মিম্নেব চার্থে তাৎপর্ব্যং। প্রতিজ্ঞ! চতুষ্টয় স।ধন!- 

যোপক্রান্তত্বা । তদনুক্রম গতত্বাচ্চ। কিঞ্চ। তন্মি। 

নর্থে ন তেম্বিতি ছিম্নপদমপি ব্যর্থ, স্যা। দৃষ্টান্তস্যেব | 
ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপতেহ। অপিচ রহস্যত্বং নাম হোত | 

ব্রহ্ধ। নারদকে কহিলেন, হে পুজ্র! আমি উদ্রিক্ত ভক্তি- | 

যুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান, হত্রির ধ্যান করিয়াছিলাম তাহাতে 
তাহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের 

বৃত্তি যথার্থ হইয়।ছে, স্থৃতরাঁং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে 

পাওনা এবং আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না, 

আমর ইন্দ্রিয় নকল কখন অসৎপথে গমন করেনা ॥ 

যদ বাখ্যান্তরের অনুমারে এই আর্থ কথনীয় নয়) 

তথাপি এই অর্থেই তাৎপর্যয জানিতে হইবে। যে হেতু! 
চারিটী প্রতিজ্ঞা লাধনের নিমিত্ত আরম্ভ ও তাহার ক্রমান্বয়ে 

. আগত হইয়াছে ॥ 

আরো বলি। দেই অর্থে পতেমুপ এই ছিন্ন পদও ব্যর্থ | 

হয়। দৃষ্টান্তেরও প্রবেশ ও অপ্রবেশ জিয়া দ় বারা সম্ন্ধের | 
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দেব। যৎ পরম ছুল্ল৪ং বস্তু ছুক্টোদাসীন জন দৃগ্ঠ 
নিবারণার্থং পাধারণ বস্তবন্তরেণাচ্ছদ্যতে । যথা চিন্তা 
মণিঃ সংপুট|দিনা । অতএব । প্রবোক্ষবাদ] খষয়ঃ পরো- 
ক্ষ মম [্রিমমিতি । ভ্রীভগবদ্বাক্যং। তদেবচ. পরোক্ষং 
ক্রিএতে যদদেষং বিরল প্রচাঁরং মহদ্বস্ত ভবাঁত ॥ ১৩৭ & 

অস্যৈবদেয়ত্বং বিরল গ্রচারত্বং মহত্তৃঞ্চ 1 মুক্তিং দদ1তি 

উপপত্তি অর্থ।ৎ সন্ভাব হইয়াছে । আরও বপি, রহস্য নামক 

এই যে পরম দছুল্লভি বস্ত, ইহা দুক্ট উদাসীন জননকলের দৃষ্টি 

নিৰারণ নিমিত্ত অন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, 

যেমন চিন্তামণি রদ্বু সম্পটাদি (কেট! গ্রভৃতি ) দ্বার আচ্ছ। 

দি হয় তাহার ন্যায় । 

| অতএব ১১ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লেখকে 
| ভগণান, কহিয়াছেন ॥ | 

মন্ত্র কল পরোক্ষ বাদ বিষয় এবং পরোক্ষই আমার | 

প্রিয্প। যাঁহ। অদেঘ বিরলপ্রগার ( অপ্রকাশ্য ) ও মহ হয়, 

তাছাকেই ( ভক্তিযেগকেই ) পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ৃ 

কিয়! থাকেন ॥ ১৩৭ ॥ | ২, | 

ইহার অদেযত্ব, বিরল প্রচারত্ব প্অপ্রকাশ্যত্ব” ও “1. | 
মহত্ব যথ! ॥ | | 

পু ক্ষন্ধে৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥ 

.. শুকদেব কহিলেন হে রাজন! ধহর! মুকুন্দের ভজন! | 
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মিলি 
৮ 

লাপাত্তা পি টি পো পিসীসলা শাশীশিস্পী টপস লোপা 

মাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবঠি .তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদের 
প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলয়াৎ বৈকুগ ইব স্বরূপ 

ভূ প্রকাশাদদেব শিষামাণত্বেন বক্তং যুজ্যতে তচ্চ সবি- | 
শেষ্য মাত্র স্বরূপ শক্তি বিশিন্টেন বৈকুগ্স্থেনকজী/ভগব হ1 ] 
পৃথগিব তত্রানুভূয়তে ইতি । তদেবং নির্বিবশেষত্বেন 
সপর্শরূপ্রহিতপ্যাপি তস্য ভগবহৎ প্রভা রূপত্বমুতপ্রেক্ষ্য 

তদভিননত্রেন ত্র্গত্বং ব্যপদিস্টং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুরী 

প(রিভয়া সবিশেষদ্য সশাক্ষান্ডগবদঙ্গজ্যে।তষঃ সৃতর।মেব 

তৎ মিপ্যতি ॥ ১০৪ ॥ 
পা পাশা শি ০ ০০ ২৮ এপি পাপা, পাপা পাপা সীম পাপ 

নিশ্চয় স্বরূপ ভূত অবিশেষকে অনুসন্ধান ন। করিয়া যে 

সেই স্বরূপ মাত্র প্রপয় কালে অবশিষ্ট হয়েন তিনিই ব্রহ্গ 
এবং তিশিই জগতের অবচ্ছিননাতিশয় প্রদেশে জগদ্িন।শের 

পর বৈকূণ্টের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ প্রযুক্তই 
অবশিক্ট রূপে বপিবার শিষিভ্ত যুক্ত হইয়ছেন। এ ব্রক্মই 
স্বীয় বিশিষ্ট মাঁত্রকেই স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুগস্থিত প্রী- 

ভগব।নেক সহিত পৃথক্তের ন্যায়ই প্রলয়ে অনুভব করেন। 
সেই হেতু এই প্রক।রে নির্বিশেষ দ্বারা স্পর্শ রূপ রহিত 

সেই ব্রহ্মকে ভগবানের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়! তাঁহার 
অভিমত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব স্পর্শ রূপা 

মাধুরী ধরণ হেতু সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির 

স্তরাং ব্রন্মত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০৪ ॥ | | 

্ঃ রি 
| ৮৫] | 
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পা শশা শিশির শি পি 

যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকাঁলপুরুষাখ্যানে 
শ্রীমদর্জভ,নং প্রতি প্রীভাগবতা! ॥ 
বরঙ্মাতেজোদয়ং দিধ্যং মহদযদ বানপি। 
অছংঞ্জ ভরতশ্রেষ্ঠ মণ্তেজস্তৎ সনাতনং ॥ 
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্ত। সনাতনী । 
তাং গ্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিছুত্তমাঃ | 

ল। গাংখ্যানাং গৃতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্ষিনীং। 

তত্পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ববং বিভজতে জগ । 

মমৈব তদঘনং তেজো জ্ঞাতৃমহ'পি ভারতেতি ॥ 

অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথ1 ॥ 

ভগবাম, কহিলেন অর্জন ! তৃমি যে অলৌকিক স্থমহৎ, 

তেজোসয় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাই 
আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেঞ্জঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত 

নিত্য ষে প্রকৃতি চিতশক্ি তিনিও ম€্পরায়ণ। হইয়াছেন। 

স্বাছবকে আশ্রগ করিয়। মহা! মহ! যোগিগণ এই সংসার হইতে 
মুক্ত ছইগী থাকেন। 'হে পার্থ! এ প্রকৃতি সাংখ্য, যৌগি 
এবং তপস্থি দ্রিগের গতি হইয়াছেন! অপর এ প্রকাতির পর 

খে পরম ব্রক্ম তিনি সখুদাম্ম জগং বিভাগ করিতেছেন। হে 
ভারত ? এ ব্রঙ্ধ আমারই ঘন তেজ বলিয়া! জানিতে ধোগ্য 

হও ॥ 

৭ + 
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প্ররুতিরিতি তগ্প্রভাত্বেন স্বরূপশতিত্ব ষপি তস্য 
নির্দিষং ॥ 
এবং পুর্বে দাত 'ক্স্তভব্ষযকবিষুপুরাঁণবাক্যমূপ্যে | 
তছুপোদ্বলকত্তবেন দ্রষটব্যং তস্মাৎ দৃতয ইবেত্যপি | 
াধ্বেব ব্যাখ্যাতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ । 
শ্রুতয়ঃ শ্রীভগ্ববস্তং ॥ ১০৫ ॥ 
ততশ্চ বম্মিন, পরম বুহুতি সামান্যাক।র সত্তায়া অপি- 
তদর্গ জ্যোঠিযোহপি বুহত্বেন ব্রন্গত্বং তন্মিশ্নের মুখ্য! | 

তচ্ছব্দ প্রবুর্ভিঃ ॥ 

তথ।চ ব্রান্মে ॥ 

অনস্তো ভগবান, ব্রঙ্গা অনদ্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ 1 

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভ! বে ত্রচ্মকে 

| গ্ররূতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যাহা হউক, এই প্রকারে 
| পূর্বেবোল্লিখিত কৌস্তভ বিষয়ক শ্্রীবিষুপুরাণের বাক্যকেই | 
| ইহার সহায় রূপে দেখা কর্তব্য । অতএব প্দৃতয় ইব” এই 

শ্লোক উত্তম রূপে ব্যাখ্য। কর! হইল ॥ ১০৫ ॥ 
| যাহা হউক পরম বুহুশ ভগবানে পামান্যাকর সবর ও : 

| তদঙ্গ জ্যে!তির বৃহত্ব দ্বার! ব্রহ্মত্ব, অতএব ভগবানেই ব্রহ্ম 
| শব্দের মুখ্য গ্রবৃত্ি হইআ1ছে ॥ 

উক্ত বিষয় ব্রন্ম পুর।ণে যথা ॥ 

অনন্ত, ভগবান, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক 

1: ূ রর 
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' প্রোচ্যতে বিষুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥ 
রুচিচ্চানন্ত গুণত্ব যুক্তত্বেনৈব ভগবান, ভ্রন্ষেত্যুচ্যতে ॥ 
যথা পাদ্মে ॥ 

পৃথখক্ত,ং গুণাস্তপা ন শক্যন্তেইমিতত্বতঃ। 

যতে] হতো ব্রহ্ম শব্দেন সর্ব্বেষাং গ্রহণং ভবে । 

এতস্মাদ্ক্ধ শব্দোহসৌ বিষ্গোরেব বিশেষণং । 

অমিতোছি গুণে যন্ম।ননান্যেষাং তয়তেবিভূমিতি ॥ 

অত্র নির্গালতোহয়ং মহাঁপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥ 

বিষ্ণুই বাঁচ্য হইয়াচ্ছেন অর্থাৎ বিষুতেই এই চাঁরিটী শব্দ 
মুখ্য, বিষুও ভিন্ন অন্যত্র উপচাঁর মাত্র | 

কেন গ্রন্থে অনন্ত গুণ যুক্ত প্রযুক্ত ভগব।নই ব্রহ্ম 

বলিয়া কথিত হইয।ছেন ॥ 

পদ্মপুরাঁণে যথা 

যে হেতু অপরিমিতত্ব প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে 

পৃথক্ বলিবার নিমিত্ত সমর্থ হওয়া ঘাঁয় না, দেই হেতু ব্রঙ্গা 
শব্দ. দ্বারা নকলের গ্রহণ হইয়! থাকে ॥ 

অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ বিষুটরই বিশেষণ জানিতে হইবে, 
যেহেতু সর্ব ব্যাপক বিষুঃ ব্যতিরেকে অনেতি অসংখ্য 

গুণ নাই। এস্থ।নে &ই মহ। গ্রকরণের অর্থ সমাপন করা 
| হইল ॥ ১০৬॥ | 

ধ ২ 
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“যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্বমিতি তত্বখিদো বদন্তি তচ্গ 

বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রন্মেতি শব্দ্যতে বৈশি- 
ক্টেন সহ তু শ্ীভগবানিতি ৮ 
সচ ভগবান, পূর্বে দিত লক্ষণ শ্রীসৃর্ভ্য।তবক এব নত্বমূর্তঃ | 
অথ ভূপ ঘূর্ভমমূর্তর্চ পরং চ[পরমেব চেতি শ্রীবিকুপুরা ণ 
পদ্যে তস্য চতুনিধিত্বমঙ্গী কর্তৃব্যং তা ব্রন্মত্ববন্ত ছুপাসক 

দৃষ্টি যে।গাতান্ুরূপমেবাস্ত ॥ ১০৭ | 
শর. ০ লস পেস 2০ শা্পাশশশশাস্প্পীাপী স্পট পাপী শীশ্ীল শা শাসীশাাশাশীট শী শিপ পি্ীীি্িসপী শশীকলা পা পপ 

যে অদ্য জ্ঞান তাহাই তত্ব, তত্বজ্ঞেরা ইহ।ই কহিয়! 
থাফেন। বিশিষ্টতা। ব্যঠিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই 
তত্বকে ব্রহ্ম, আর বিশিষ্তার সহিত গ্রতীত হওয়াতে 

উহাকে ভগবান. বপিয়! কীর্তন করিয়াছেন ॥ 
সেই ভগবান কে ? এই আকাওক্ষ।য় বলা হইতেছে, তিনি 

পূর্ব কথিতানুন।রে শ্রীমুত্তি বিশিষ্ট, কিন্তু অমূর্ভ অর্থ।ৎ নির। 

কর নহেন ॥ 
অনন্তর। হে ভূপ! সেই বিষুণই মূর্ত, অমূর্ত, পর ও 

অপর হুইযাছেন। শ্রীবিষুণপুরাণের এই শ্লোকে ধহার! 
শ্রীবিষুণর চতুর্বিধত্ব স্বীকার করিয।ছেন, তাহারা যদি অমূর্ত 
অর্থ।ৎ নিরাকাঁরকে পুথক্ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে 

ব্রহ্মত্বের ন্যায় ব্রদ্ষোপসকের দর্শন যোগ্যতার অনুপরূপই 

হইত ॥ ১০৭ ॥ 

১ মিটারের পা পো সপ লস সপ াসপপ্ীশিশ পাতি পা শশী পনির আস স্পা পাজরিজসপসপ পা পরল পপর স্পা শপ শশী োস্পীস্পীশ পস্পিসপেশস পিপাজহপ- পপরপজী, 
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তথাছি ॥ 

যস্য সমীচীন! ভক্তিরস্তি ত্য পরমুর্ত্যা শ্যাষস্থন্দর চতু- 

ভূর্জ।দি রূপয়! প্রাছুর্ভবন্তি। যন্যার্বচীনোপাসনারূপ! 
তপ্যাপরমুর্ত। পাতাপ পাদার্দ কল্পনা! ময্যেব। যদ্য 

রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ত্রন্গ লক্ষণঘুর্তত্বেন। যস্য 
জ্ঞানপ্রচূর। ভক্তি তস্য ত্বপরেণশ্বর লক্ষণ মৃর্তত্তে 
নেতি ॥ ১০৮ ॥ 

অত্রাপরত্বং পরমুর্তাবি9াবানন্তরসে।পানত্বেন ব্রহ্মব্তীব 
সুর্তত্বানপেক্ষমিত্যেব নত্ব্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্বেয়ং | 

সা 

এই বিষয়ের মীমাংসা! যথা ॥ 

ষাঁহ।র সমীচীন! অর্থাৎ উত্তম ভক্তি অছে তাহার সম্বন্ধে 

ভগব।ন শ্যামন্থন্দর চতুতূ্জাদি উৎকৃষ্ট মূর্তিতে আবিভূর্তি 

হয়েন। ধীহার অর্ধ।চীন (সামান্য) উপামন। রূপ ভক্তি 

হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা! মধ্ী 
কনিষ্ঠ। মুর্তি দ্বার! 'প্রাছুভূতি হয়েন। ধাঁহার বক্ষ জ্ঞান 
তাহার সম্বন্ধে পরব্রন্ধ স্বরূপ অমূর্ত অর্থ।ৎ নিরাকার রূপে 
প্রাছুভূতি হুয়েন, আর খাঁহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাহার 

সন্বদ্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মুর্তি ঘার! প্র1ছুভূতি হইয়া খাকেন 1১০৮ 
গ্রস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মুর্তির গাবি9াবের পর লোপান; 

অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইখাছে, ব্রহ্ম যেমন অতিশম 

| মুত্তির অপেক্ষ। করেন ন!এ মুর্তিসে রূপ নহেন, পরন্তু 

৮ সঃ 
পিতা 
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পরমূর্ত'পেক্ষরাইপরত্বং বা । তত্রৈব তদ্দিশ্বরূপ রূপং বৈ 
রূপমন।দ্ধরে মহদিতি বিশ্বাধিষ্ঠ।নত্বেন নিত্যত্ব বিভুত্বেন 

মুর্তং ভগবতে। রূপং গর্ববাপাশ্রব্র নিস্পৃহমিতি নিরুপাধি- 

ত্বং। চিন্তখেদ্বন্গভূতং তমিতি পরতত্ত্ব লক্ষণ ত্বং ॥১০৯ ॥ 
গ্রিভাব ভাঁবনাতীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কল্মময় জ্ঞান 

কন্ সমুচ্চয় কেবল জ্ঞান ময় ভাবন। ত্তরয়াঠীতত্বেন পর 

তত্ব লক্ষণত্বেহপি ভক্তে/কাবির্ভাবতয়া সম্যক প্রকা- 

অপর শব্দ নৃযুন কথনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ইহ। জ।নিতে 
হইবে। অথবা পর মূর্তির অপেক্ষ। দ্বারা অপর শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন ॥ 

এ পদ্মপুরাঁণেই বশিয়ছেন ॥ 

হরির দেই বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হুই- 
মাছে । বিশ্বের অধিষ্ঠান ও নিত্য এবং সর্ণব ব্যাপক হেতু 

| ভগবানের সাকার রূপ সর্ববাতীত ও নিস্পৃহ এজন্য নিরঃ 

[ পাধি হইয়াছে ॥ 

|. ব্রহ্ম ব্বরূপ সেই ভগব|নকে চিন্ত| করিবে । এই প্রমাণ 

দ্বর] ভখবান পরতত্ব স্বরূপ হুইয়ীছেন ॥ ১৯৯. 

|. . তিন ভাবে যে ভাবনা তাহা আঠীত হইগাছেন। তন্মধ্যে 

প্রিদ্ধ কণ্ম ময় ও জ্ঞান কন সমূহ ময় এবং কেবল জান 

ময় ভাবন। এই তিন হইতে অতীও হওয়ায় পরতত্ব স্বপ্ন হু 
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শত্বং ং মূর্ভীস্যেব ব/ঞ্জিতং । অতএব শুভাশ্রয়ঃ সচিন্তদ্য 

সর্বজ্ঞস্য তথাত্মন ইতুযক্তং। তশুশ্চ] তস্যাঃ প্রীমূর্তে 
রপি নকাস।ভুদত্তে, প্রত্যাহ!রোক্তিঃ কেবল।ভেদেোপাস' 

কং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১১০ ॥ 

.. অত্র তদ্দিশ্বরূ পমিত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত পরমেবেতি জ্ঞেয়ং | 

সমন্ত শক্তিরপাণি য করোটি নরেশ্বর |+দেবতিধ্যগ্রনু- 

ফ্যাখ।] চেষ্টাবস্তি স্বদীলয়েতানন্তর বাক্য বলাৎ ॥ 
্পাাস্পাাশীপি। পাপা স্পিন 

লেও কেবল ভক্তি দ্বারা আবির্ভাব গ্রযুক্ত মৃত্তিপই সম্যক্ 
প্রকশত্ব প্রকাশিত হইল । অতএব চিত্তের সহিত সর্ব গত 

ব্রন্মের ভগবান আশ্রয় হইয়াছেন ইহ! উক্ত হইয়াছে । সেই 
হেতু সেই শ্রীমুর্তি হইতেই সম।ধির শেষে প্রত্য।হার কথিত 

হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা ভেদেোপাসক তাঁহ!রা ভগবানের 

ঈষৎ হাস্য পর্য্যন্ত ধ্য/ন করিয়া শুদণন্তর মনকে সমা হ।র 

করেন, ধি।হারা কেবল+অভেদে।পাঁপক তাহাদের প্রতিই এই 

ব্যবস্থা ইহা অনুপন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥ 

এস্থলে পদ্মপুরণের “তদ্িগ্বর্ূপ রূপং এই* শ্লৌোকের 
তাঁৎপর্ধ্য শ্রীমুর্তি পর জানিতে হইবে, করণ, হে নরেশ্বর ! 

সেই ভগবান নিজ লীলা দ্র! দেব,'তির্য্যক্ ও মনুষ্য রূপ 
চেষ্টা বিশিষ্ট যাহ! করেন তৎ সমুদায় উহার শক্তি স্বরপ। | 
এই পর বাঞ্চ্যের বল প্রযুক্ত শ্রীমুর্তিতেই তাৎপর্য জ।নিতে 
হইবে ॥ এ নর রি 
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কহিচিৎ স্মান তক্তিংযাগমিতাঁদি বনুত্র 'ব্যস্তুং |. স্বয়ং | 

চৈতদদব শ্রী'ভগব তা পরমন্তক্তভ্যা মর্জানোদ্ধবাভযং কণ্ো- | 
কাব কথিতং | সর্ববগুহ্থতমং ভূমত শুণু মে পরসং বচ. 

ইতযাদিন। স্থগোপাযমপি বক্ষ্য।মী ত্যাদিন।চ ॥ ১৩৮ ॥ 

করেন মুকুন্দ তাহাদিগকে যুক্তি দিয়া থ।কেন কিস্তু তক্তি- 
যোগ অর্থ।ৎ স্বীগ প্রেমনুক্তি কখনও কাহাকেও দেন না॥ 

ইত্যাদি অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা! স্বয়ং ভগ- | 
বান পরমভক্ত অজ্ভ্বন ও উদ্ধবঞ্ধে কে।ক্তি দ্বার। কহিমা- 
চেন ॥ 

ভগবদগী হার ১৮ ক্সধ্য।(য়ে ৬৪ শ্লোকে 
 অর্জজ,নের গ্রতি ভ্রীভগবদ্ধাক্য ষথ। ॥ 

ভগবান, কথিপেন, হে অর্জন! যদি চ বিশেষ বিশেষ 
স্থানে তোমাকে উপদেশ করিয়াছি তথ।পি সর্বাপেক্ষ। গুহা- 
তম আমার উত্কট বাক্য পুনর্রবার শ্রণণ কর। ইত্যাদি ঠিন | 
শ্লোকে॥ 

১১ স্কন্ষের ১১ অধ্যায়ে ৪৪. ক্লোরকে 

উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্াকা যথা ॥. : 
ভগবান, কহিলেন, হে যছুনন্দন ! উদ্ধব, এক্ষণে পরম, 

গোঁপনীয় বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যেহেতু তুমি 
আমর ভৃত্য, শ্রহাৎ ও সথ। ॥ ১৩৮ ॥ . 

[টি রই 
1৯১. 
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পপ পাশ সপন আন 

ইদমেব রহস্যং প্ীনারদায় স্বয়ং প্রীত্রক্গণৈব প্রকটীকৃতং 
 ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতং । 
সংগ্রহে।হয়ং বিভূ তীন।ং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ 
যথ। হো তগবতি নৃণ।ং ভক্তির্ভন্য্যিতি। 
সধিত্ন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প বর্ণয়েতি ॥ 

তম্মাৎ সাধু ব্যাখ্যা তং ম্বামিচরণৈরপি রহম্যং ভক্তি'রিতি। 
অথ কথং তথাভুতং রহস্যমুদয়টতেতাপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্ডং 

এই রহস্যই স্বমং জ্রীব্রক্ম। শ্রীন।রদের নিকট প্রক!শ 

করিয়াছেন ॥ 

ৃ ২ স্কদ্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫০1 ৫১ শ্লোকে যথা ॥ 
বর্গ! কছিলেন, ছে নারদ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান্ 

ইহ! আমাকে কহিয়াছিলেন, ইহ! বিস্ৃতি কলের সংগ্রহ 

কূপ, তুমি ইহ বিস্ত।র করিম! বর্ণন কর ॥ 

পর্ধ্ঘ বুম! যে প্রকারে বর্ণশা করিলে মনুষ্যদিগের 

সর্ববাত্ম। ও দর্ণবাধার ভগবান. হরিতে ভক্তি হইতে গারে এ 

কূপ চিস্তা করত হরিলীপার প্রাধান্য র।খিয়।  তব্রপ বর্ণন 

ক্করিও, দেখিও ইছাতে যেন ভক্তিরসের য্যাথাত টিনা 

কেবল তব বর্ণনা ন। হয় ॥ 

|. ভতেএব, জ্রীন্বাগিপাদ সুম্পন্ট: রূপে রহদা শব্দে ভক্তি 
র ব্যাখ্য। করিয়াছেন & 
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রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্বাদ্রহপ্যত্বেনৈব তদঙগভূততং তদীয়- 
সাধনমুপদীশতি ॥ 

এতাবদেব জিজ্ঞ(প্যং তত্বজিজ্ঞ।জ্নাত্মনঃ। 

অন্বয্ ব্যতিরেক।ভা।ং যত্স্যাৎ সর্ববজ্ত্র সর্বদা ॥ ১০৭ ॥ 

আত্মনে মম তগবত স্তত্ব জিজ্ঞানজুন। প্রেম যাথার্থ্য 

রূপং রহদ্যমনুভবিতুধিচ্ছ,না! এতাবদেব গিজ্বাস্যং 
স্বীগুরুচরণেত্যঃ শিক্ষণীয়ং কিস্তৎ যদেকম্ষেব অন্বুপ্ধ ব্যতি 

অনন্তর এ রহস্য কি প্রকার প্রকাশ পাইতেছে এই 

ম।কাঙক্ষায ক্রম প্রাপ্ত রহস্য পর্য্যন্ত সাধবত্ব হেতু রহদ্য 
দ্বার রহস্যের অঙ্গ স্বরূপ এ রহস্যের সাধন উপদেশ করিতে- 

ছেন ॥ 
২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লেকে যথা ॥ 

যেব্যক্তি আত্মার তত্বজিজ্ঞান্ত, তিনি ইহাই বিবেচনা! 
করিবেন, কোন, বস্ত, কার্ধ্য সকলে কারণ রূপে অনুগত এবং 
কাঁরপাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্,। আর কেই বাজাগ্রদাদি 
অবস্থ।র সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, সম।ধি কালে তন্রপ থাকেন 
ন।, হে ব্রর্গান ! এই রূপ অগ্কগ এবং ব্যর্তিরেক বারা খিনি 

(থাকেন তিনিই আত্স। ॥,১০৭ ॥ 

তাঁৎপর্যয। আত্মার অর্থাৎ অমি যে ভঙ্গবান আমার, 

“তত্বজজ্ঞস্থন1” অর্থাৎ প্রেমের যথধ্য রূপ রহদ্যঞক্ে বিশ্লি | 
অনুভব. করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা! করিয়াছেন, তিনি ইহাই | 
রী দি. 



77777777777 
৫৫৪ ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবগুমন্দর্ভঃ | 

রেকাভ্যাং বিধিনিষেপাভ্য।ং সদ। সর্বত্র স্যাৎ উপপদ্যতে 

যথা! নহাতোহন্যঃ শিবঃ পম্থ। বিশতঃ মংস্যতাবিহ । 
বম্দেবে ভগবতি ভক্তিযোগে! যতে। ভবেদিতি ॥ 

ব্যঙিরেকেণোপক্রগ্য তছুপসংহারে ॥ 

তন্মাৎ সর্পবাত্বানা রাজন হরিঃ সর্ববন্ধে সর্বদা | 

শভ্রে।তবাঃ কীর্িতব্যশ্চ স্মর্তবে। শুগবামণ।মিত্যন্থয়েন 

সব্বত্রে দর্ববদেত্যক্তং ॥ ১৩৯ ॥ 

তন্ম/ৎ স্বজ্ঞ।ন বিজ্ঞ।ন রহম্য হদলনামুপ(দশেন চতুঃ 

শ্লে'কামপি স্বয়ং গ্রীভগবানেবে।পদিষ্ঃ। ততঃ। 

জিত।স! করিবেন অর্থাৎ প্রীরুদেবের নিকট ইহাই শিক্ষ! 
করিবেন । সেই শিক্ষা কি? এই গ্রশ্ে কছিতেছেন। অন্বম 

ও ব্যতিরেক অর্থাৎ বিদি নিষেধদ্বারা সকল কালে সর্বত্র যে 

এক মাত্র বস্তু উপপপন্ন হয়, তাহাই ॥ 
২ ক্কন্ধের ২ অধানে ৩৩ শ্লোতকে যথ|॥ 

তে রাজন! সংলারি পুরুদদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ 

অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন 

স্ব স্বব্ধূপ নির্ধিত্ব পথ অন্য নাইট, কারণ উহ। অনুষ্ঠিঠ হইলে 
ূ ভগব।ন, বান্দেবে ভক্তিযোগ হয় ॥১%৯॥ 

এই ব্যতিরেক দ্বারা উপক্রম করিয়! তাঁধার স্মাপনে 

২ স্বন্ধের হ. অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে যথা ॥ 

অতএব মনুষ্য মত্রেরই লাক্স ঘ।রা ভগণান, হরির 

শা 

কি পাজি 
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তস্মৈ স্বলোকং ভগবান. সভাঁজিত ইত্তি ভগবচ্ছব্দেন | 
দদর্শ তত্রাখিল সাত্বতাং পঠিমিত্যত্র তাপনী শ্রতঠাদ্যমু | 

কুণিত গ্রীরুষতত্বলিঙ্গেন চাঁপ্য বক্ত,৪ শ্রীভগবত্তমেব স্পষ্টং 
ন জাত তদংশভূত নারায়ণাখ্য গর্ভোদধিশ।য়ি পুরু- 

শ্রবণ, কীর্তণ ও স্মরণ কর! কর্তব্য ॥ 

এই অন্থয় দারা সর্দত্র সকল কালে ইহ! উত্ত হুই- 
যাঁছে ॥ ১৩৯ ॥ 

অতএব স্বীয় জ্ঞান বিজ্ঞ!ন, রহস্য এবং তদঙ্গ সকলের 
উপদেশ দ।র| চতুঃ্পো বীতেও স্বয়ং ভগবনই উপদিষ্ট হুই- 
য়!ছেন ॥ | 

এই হেতু ২ ক্কর্ধের ৯ অধ্য।য়ে » ্লৌকে]॥ 

ব্রন্ধার এ তপদ্যাত্তে ভগবান তুষ্ট হইয়! উহাকে আপ- 
দার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুষ্টলে।ক দর্শনঃকরাইলেন ॥ 

এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবৎ শব্দ দ্বারা ॥ 
উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে ॥ 

ব্রহ্মা! দেখিলেন উক্ত রূপ বৈকুণে সুনন্দ, "নন্দ, প্রবল, ূ 

অহণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দ্দকে 
পরিবেষ্টিত হইয়৷ অখিল ভক্তের পঠি) যজ্ঞের পতি এবং 
জগণ্ড পতি ভগব।ন, প্রীপতি পেবিত হইতেছেন ॥ 

[. এস্থানে তাপণী শ্রত্যা্দির অনুকূপিত শ্রীকৃষ্ণ লিঙ্গ দ্বারাও 
ইহার বস্ত। ভ্রীভগবানই স্প্ট হইয়াছেন, তাছার অংশ স্বরূপ 
11 
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টি 
৫৬ ঘট্লদ্দর্ডঃ [ ভগরহৎসন্দর্ডঠ | 

যন্বং। অহএব।স/ মহা পুগাপম্য।পি টিটারিচারারনি 
ঘর্িখ্য। ॥ ১৪০ ॥ 

তখৈবেত্ঃ | কম্মৈ ষেন বিভাধিতে!হয়মতুলো জ্ঞান 
প্রদীপঃ পুর্ত্যোদৌ তচ্ছ,দ্বং বিমলং বিশোকমমৃতং 
সত্যং পরূং ধীমহীত্যত্র পরশব্দেন ভগবদবক্তত্বং | 

 আদ্যোহববারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি দ্বিতীষে ভেদ।ভি 

নারায়ণাখ্য গর্ভোদশামী পুরুষ কখনই ইহার বক্ত। নছ্েন। 

তার এই মহাপুরাণেরই শ্রীভাগবধত বলিয়! আখ্যা হই- 
মাছে ১৪০-॥ 

১২ ক্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে এ শপ্রকারই কথিত 
হইয়াছে মথ] ॥. 

পূর্ববরালে যিনি এই অতুল্য জান প্রদীপ ভর্ষা।র নিকট | 
প্রকাশ করিয়াছেন, লঞ্চে নার যুনিকে ও কৃষ্ঠদ্বৈপায়নকে 
এবং যোগীন্ গঁকদেবকে আন ফিগুুর।তি পরীক্ষিংকে যিনি 
কপ! করিয়! উপদেশ দিছেন, €ষেই শুদ্ধ, নির্মল, শোক 
রচিত) অন্ত, পরম সতাংক আমর ধান করি । 
. এমতলঞ গর শন্দে- ভগধানই বগুপ হইয়াছেন ॥ 

ই.স্কন্ধে ৬অধাায়ে ৪ শোকে ॥ 
প্রকৃতির প্রবর্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের 

আয ,আবডার, অপর কাপ, স্বভাব, কার্য্য, কারণ রূপ! 

প্রকৃতি, মহত্ব+ মহাভুত অহঙ্কার, গত, সত্বাদি গুণ, ইন্জয় 
৮ রা 



ভগবংসলার্ভঃ |] মট্ণন্নর্ভঃ। ৫৫ণ 

| ধানাং। অঃঃ। ৮. 4 

ইদং ভগবতা পুব্ধং ব্রহ্মণে নাভিপ্থজে । 
স্থিষায় ভনভীতায়ু ক।রুণ্যাৎ সং প্রকাশিত ॥ 
ইত্যত্রাপি ভগদচ্ছব্দ গ্রযোগঃ-। শ্রীনারায়ণ নাভি পগ্কজে 

স্থতং ভ্রল্ধাণাং প্রতি স্বয়ং ভ্রীভগবতা তট্ত্রধ ব্যাপি 

মহাবৈকুণ্ঠং প্রকাশে দং পুরাণং প্রকাশিত মিত্যর্থ; 
অনুগঠধৈ তত দ্বিতীয়স্কক্ধে*হাসসোতি ॥২॥৯॥ 

প্রীভগব।ন, ব্রহ্ম ণং । ১৪১ ॥ 
তদেবং সর্ববণ'স্্রণাং সমন্বয় স্তম্মিম্নেষ ভগবত্তি- তখ1চ 

সকল, সমন্তি শরীর ক্বরূণ বিগাড়বেছ, স্বরাট অর্থাৎ বৈরাজ | 

পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম ॥ 

যে হেতু দ্বিতীয় স্ক্ধ এই. ভেদ কথন হইয়াংছ- অভঞব 

১২ক্কন্কষের ১১ অধ্যায় ৮-শ্পোেকে ॥ 

ভগবান নাঁভিপঞ্কজে অবস্থিত ৪বভীত ব্রহ্মাকে প্রীতির 
মছিত এই পুরাণ প্রদান করিঞাঁছলেন, এস্থানেও ভগবং 

শব্দের গ্রয়োগ হইয়।ছছে। প্রীনাগামণ নাভিপঙ্থজস্থিগ-ত্র্গ।র 
 গ্রতি স্বয়ং শ্রীভগব।ন্ সেই স্থলেই ব্যাপি মহা বৈকুষ্ঠকে 
প্রকাশ করিয়! এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহ! 

দ্বিতীম ক্কদ্ধের ইাতহা।পের অনুগত হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥ 
. অঙএব এই: প্রকারে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্থয সেই ভগবা- 
নেই জাখিতে হইবে ॥ | 

গা হর 
উপকরন তাস্জার৮এাতা-পল”*- পপ রর ০০০ ৯ সস পম 



/ & 
৫৫৮ [. ষট্সন্দর্ভঃ। [ ভগবৎমন্দর্তঃ | 

সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ পরাছাছি দেবে! জিজ্ব।ম্যোনান্যোবেদৈঃ 

প্রনদ্ধেত | তন্মাদেনং সর্দ্ধবেদানধীত্্য পিচার্ঘ্যচ ভত্া- 

তুমিচ্ছেম্মুমুক্ষু রিণ্ি45তুর্বেদশিখায়।ং ॥ 

যং সর্নের্ দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো] ব্র্গাব।দিনশ্চে ্ীন 

সিংহ. তাপন্য।ং ॥ 

 সর্বে বেদ। ঘৎপদমামনন্তি 

তপাংসি সর্ববাণ্চি যদ্বদন্তি | 

নানেদবিন্মনুতে তং বৃহস্তং 

সর্ব।নুভৃতমাত্ম।নং স।ম্পরাধে ॥ 
পেপসি শপে স্পেস ্ ছু ০ পপ পাপী শা পপ ও পপ পপ শাাসপাপাস্প ৮ শক্গাশী ১ বৌ নোট ছু শশা শী ০৮০ ০০ পার পিশশ শপ শ 

এই বিষ র€প্রম!ণ চতু্বেরদশিখাঁর যথ! ॥ 

সকল নেদঘার[.*এক পরম দেবই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, 
বেদ সমূহ দ্বারাঃঅন্যের প্রস€দ্ধ (প্রচার) নাই ॥ 

এই কারণে মুমুক্ষু বাক্তি সমস্ত নেদ অধ্যয়ন ও বিচ!র 

করিঘা এই পরগ দেবকেই জানিতে ইচ্ছ। করেন ॥ 
শীনৃসিংহতাপনীতে ॥ 

সকল দেব, সকল মুমুক্ষ ও সমু্ধায় ব্রহ্ম ণী ধাহাকে 
নমস্কার করিয়া থাকেন ॥ 

অন্য শ্র্তিতে ॥ 
সমস্ত বেদ যে বস্তুকে স্তভব করেন, সমুদায় তপস্য। ধহাকে 

বলির! থাকেন এবং যাহার] বেদজ্জ নহে, তাহার মৃতু 
কলে সেই বৃহৎ, মর্ববান্তর্যামি আত্ম(কে জানিতেন্পারে না] 

রি 

» শা এ 



সক 

পপ তপতি সহ ক ০০০১ পপ অপ সপ পম পপ অঅ 

[.. ১১১ 
ভগবধৎসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ভঃ | ৫৫৯ 

তং ত্বোপনিষণং পুরুষং পৃচ্ছ।মীত্যা [দরন্যত্র। 
বেদৈশ্চ শর্ব্বৈরধমেব বেদ্য।বেদ।স্ত কৃদ্েদবিদেব চাঁছ- 
মিতি শ্রীগীতোপনিষৎস্থু | 
সিদ্ধ সে পুনরেক এব ভগব|ন, বিষণ সমস্ত।গম 
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তত | 

ইতি পাদ্ছে ॥ ্ 

সর্বব।ম।ভিধেযম্চ সর্বববেদ্দেড় *শ্চ স ইতিক্কাঙ্গে ॥ 
নত।? স্ম সর্ব ব্চনাং গ্রতিষ্ঠ। যত্র শাশ্বতীঠি ॥ ূ 

বৈষ্তাব ॥ 
শী লাাশ্পী শি শীত টিক এ 

পরস্ত ঘেই উপনিষদ্বেদয পুঞ্ুধকে অ।মি জানিতে ইচ্ছ। করি ॥ 

স্ীভগবদগীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥ ঃ 
ভগব।ন, কহিলেন হে অরুন | মস্ত বেদের বেদিতব্য | 

অ।মিই এবং আমিই বেদান্ত কর্ত। ও বেদবেত| হুইয়াছি ॥ ৃ 

প্দ্বাপুগাণে যথ। ॥ | 

সমস্ত আগম ব্যাপার ও নীতি সঞ্ল বিচার করিয। | 

পিদ্ধান্ত করিপে এক শুগবান, শিষুতউই গিস্চিত হইয়া! থাকেন ॥ | 
ক্কপ্ধপ্ুরাণে ॥ ৃ 

দেই ভগবান কল ন।মের ভাঠিধেয ও সমস্ত বেদের 

স্তবনীয় ॥ 

ৃ 

বিফুপুরাঁণে যথ! ॥ 

ব(ছ।তে মস্ত ঝক্য নিরন্তর প্রুতিষিত হইয়াছে, তেই | 
: নিিরারারিরা রনরারানারারাররারারররররি যার. 

৯৯] - 8 



সস, অপ ০ সম শপ সস এস শি 

1. 0 শ্ 
৫৬০ ঘট্নন্দর্ভঃ | [ ভগবত ন্দর্ভঃ। 

পর পপ আস পপ পপ পপি পপ পাপী শশা সাপের পি শিস শি ীশিীশিশীি ১ িশী 7 শী শিটিীটািাশিিি শী শশী শশা শশীরিশিী 

সর্ববেদান, মেতিহাস।ন, সপুরাণাঁন, সযুক্তিকান, | 

সপঞ্চরাত্র।ন, বিজ্ঞায় বিষুত্রজ্ৰয়ো ন চান্যথ। ॥ 
ইজি ব্রহ্ম তর্কে ॥ ১৪২ ॥ * 
তমেতং সর্বববেদ সমম্বয়ং স্বন্মিন, শ্ীভগবন্ত্যেব স্বখমাহ | 
মং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্প ।পোহাতেহহ মিতি ॥১০৮। 

মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্তে শ্রনতঃ ॥ 

ম।মেবচ তভদদবতারূপমভিধন্তে যচ্চ আকাশ।দিগ্রপঞ্চ- 
৮ ৯ 

ভগবানকে আমর! নত হইলাম ॥ 
ব্রক্মতর্কে যথ। ॥ 

যুক্তির সহিত সমস্ত বেদ, ইঠিহা!স ও পুরণ এবং নারদ 
পঞ্চরাত্র ইত্য।দি বিশেষ রূপে জানিয়া জ্ঞাত ছইল।ম ঘে এক 
বিষ ব্যতিরেকে অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নেন ॥ ১৪২ ॥ 

সেই এই সর্ণব বেদ লমন্বয় বস্তুকে ভগবান, স্বঘুং আপনা- 
তেই কহিয়াছেন॥ 

১১ ক্কদ্ধে ২১ অপ্যায়ে ৪১ শ্লে।কে উদ্ধবের প্রতি ভগব- 
দ্বাক্য যথা ॥ 

ৃ বেদ সকল যজ্ঞরূপে আমাকে বিপ।ন করে ও দেবতা 

(রূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়! 
তর্ক বিতর্ক করে ॥ ১০৮ ॥ | 

তাঁৎপর্য/ । শ্র্গতি আমাকে যজ্জরূপে বিধান করেন) অ।মা- 

কেই দেই দেই দেবতা রূপে কহিয়া থাকেন, যে সমস্ত 
+ ষ্ঠ 
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জাতং তম্মাদ্ব! এতশম্মাদাত্মনো আকশঃ লংভূত ইত্যাদিন। 

বিকল্প।াপেছাতে তদপ্যহমেব ন বত্তঃ পুথগন্তি সর্বস্য 

মদাত্ম বত্বাদিতি ভাব? ॥ ১১ ॥ ২১ ॥ 

শ্রীভগবান ॥ ১৪৩ ॥ 
তদেবং শ্রীভগবত এব সর্বববেদার্থত্বং দর্শিতং | 
তত্র রাজ্ঃ প্রশ্নঃ | ্ 

শ্রীদিষুরাত উবাচ ॥ 
ব্রহ্মন, ব্রক্ষণ্যনিদেশ্য নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ | 
কথং চরন্তি শ্ুঃতমঃ সাক্ষাত সদলতঃ পরে ॥ ৯০৯ ॥ 

আকাশাদি গ্রপঞ্চ জন্মিযাছে। সেই এই আত্ম। হইতে 

আকাশ সম্ভৃত হইয়ছে। ইত্যাদি শ্রুতি দারা! যে বিকম্প 
অর্থ গ্রপঞ্চ জাত জগত পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহ।ও আমি, 

আম। হইতে পৃথক্ নাই, যেছেতু সমস্তই আমার স্বরূপ হই- 
| যাছে ॥১৪০৩॥ 

| অতএব এই গ্রকারে সকল বেদের তাৎুপর্ধ্য যে গ্রীগ্গ- 
বান. তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥ : 

এঁ বিষয়ে বাজ! পরীক্ষিতের গ্রশ্ন ॥ 
১০ স্কঙ্ধের ৮৭ অধ্যায়ে » শ্লোকে যথা ॥ 

রাঁজ| পরীক্ষিৎ জিজ্ঞানা করিলেন, হে ব্রন্মন.! প্রত্যক্ষ 
রূপে নিদ্শি করিবার অধষোঁগ ও নিগুণ এবং কার্য কারণ! 
স্পৃষ্ট পর ব্রদ্মের স্বরূপ কিরূপে সগুণ শ্রচ্তি সকল সাক্ষাৎ 
রি ৃ ধু 
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অন্যার্থ। শবলাহি বৃত্তিযুখ্য লক্ষণ গুণছেদেন ত্রিধ।। 

মুখাাপি রূটিযোগ ভোদেন দ্বিধা। তত্র প্রথমং তাবদ্ব-ক্ষাণি 
রূঢ় রভিনপিস্তবভীত্য।হ সাক্ষাৎ কথ চরম্তীতি। তত্র 

হেতুরনিদেশ্য ইতি । সাহি স্বরূপণেণ জাত্য। গুণেন ব! 
জ্ঞ| সংজ্ঞি সংস্কতেন প্রবর্ততে অনন্ত হেতুং 

বদন গুণরূছ্ধিং শিরাকরোতি নিগুণে গুণবৃতয় ইতি। 
শুণৈবর্তমানী অপি নিশুণে কথং চরভ্তী'য। নিগুণ-; 
ত্রেচ হেতু ব্দন, লক্ষণা যোগো। নিরাঁ+রোঠি। সদমতঃ 

বর্ণন করেন তার্থাৎ পরক্রঙ্গ কিরূপে শ্রুতি ৫গোচর 

হেন ॥ ১৯৯ ॥ 
ইহ।র অর্থ এই ঘে, মুখ, লক্ষণ ও গুণভেদে শব্দের বৃত্তি 

তিন প্রকার হয়, তন্মধো মুখ্য বৃর্ভি দূঢ়ি ও যোগ ভেদে ছুই 

গ্রকার হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রনো রণ বৃত্তি সম্ভবে না, 

এই বিষয় কহিতেছেনণ, কিরূপে শ্রুতি সকল নাক্ষাৎ বর্ণন 
করেন। তাহাতে হেতু এই ব্রঙ্ধ আনাদরশ্য ॥ 

অর্থ,ৎ ব্রঙ্গকে নিদ্দেশ করা ফয় না। সেই রূটি বৃত্তিই 

স্বরূপ, জ।ঠি, গুণ এব- সংজ্ঞ।১ সংজ্জি অর্থ1ৎ নাম ও নাম 

বিশিষ্ট সঙ্কেতদ্বর। প্রবৃন্ত হইয়। থাকে । অনিদ্েশ্যত্বে কারণ 

বপিবার জনা গুণ বৃত্তিকে নিথাকরণ অর্থ প্রতা।খ্যান কগি- 
তেছেন। «শিডণে গুণবৃতয়ঃত ইতি । শ্রুতি সকল গুণে 

| বর্তমান! অর্থাৎ সগ্ুণা হছইগা ফিরূপে শিগুণে চরণ করিবে 
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পর ইতি । সদসতঃ পরে কার্য কারণাভ্যাং পরস্মিম্ন- 

সঙ্গে । লক্ষণ! রূট়িশ্চ সঙ্কেতেনাভিহিত সম্বদ্ধিনি যোগন্ত 
তগ ত্রিবিধ বৃত্তি প্রতিপ।দিত পদ যো; প্রকৃতি গ্রত্যয়া- 

য়ে! ধেগেন ভবতীতি ত্য কেনচিদশি সম্বন্ধ(ভ।বাত্তে | 
ন চম্তবত ইত্যর্থঃ | এবং পদ্থত্ব।যোগ।দপদার্থপ্যচ 

বাক্যার্থত্বামোগাম শ্রুতিগে।চরত্বং। ব্রহ্গণ ইতি স্থিতে। 

কুতস্তরাং তছুপরিচর স্ফ.র্তেরগবতন্তদদগোচরত্বং তৎকথং 
এবং স্বভক্তয়োগিত্যাদৌ সতাং তঃ গ্রমাণভূতা নাং বেদা- 

অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্ধকে বর্ণন করিবে | নিগুণত্বেও হেতু বলি- 
বার নিমিত লক্ষণা ও যোগ এই দুই বৃত্তিকে নিরাকরণ 
করিতেছেন । “নদসতঃ পরঠ» ইতি । সৎ ও অসতের অর্থ।ৎ 

কাধ্য কারণের পর সঙ্গ রহিত ব্রলে । লক্ষণা ও রূট়ি বৃত্তি 
সঙ্কেত দ্বার। কথিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দ্রেব্যে প্রবৃত্ত হয়। পরস্ত 

যোগ, এ তিন গরকার বৃত্তি দ্বারা গ্রতিপাদিত পদার্থ থে 
প্রকৃতি গ্রত্যয়ার্থ তাহ।র যোগ দ্বার! হুইয়। থাকে । কাহারও 

সহিত ব্রন্মের সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত লক্ষণা ও রূটি বৃত্তি 

সম্ভবে না। এই প্রকার পদার্ধের অযোগ হেতু ও অপদার্ধের 
বাক্য।্ঘন্বের যোগ প্রযুক্ত ব্রন্ধ শর্গঠ গেচর হয়েন না। 

যখন ব্রচ্ম এই রূপ হইলেন তখন ব্রঙ্ষেরও উপরে ক্ষতি 
পাইতেছেন যে ভগবান, তিনি কি হেতু শ্রতিগোচর হইবেন। 
পিরিত 
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না, মার্গং ভগবত পরত্বং আদিশোত্যুজ্জং | শ্বতঃ প্রামাণ্য- 

সিদ্ধয়ে মুখ্যব।ক্যানাং তু সাক্ষাচ্চরণমবশ্যং বক্তব্যং | 

লক্ষণ।দেণ গ্রমাণাস্তরমূণত্বাৎ। ততে। যত্র লক্ষণ।দিক- 
সপিন সম্ভধতি। তত্র কথং তরাঁং সাক্ষ।চ্চরণমিতি 

ভাবঃ'॥ ১৪৪ ॥ | 

তত্র ভীশু করদেবেন দত্তমুন্তরং | 

খষিরিব।চ ॥ 

বুদ্ধীক্দিযমনঃ প্রাণান জন!নামত্যজৎ প্রভুঃ ! 

ভবে কি প্রকারে এ দখমের ৮৬ অধ্য।য়ের ৪১ শ্লোকে “এবং 

স্বতক্তয়ো র।জন. ভগবান, ভক্তভর্জিমাঁন১ ইত্য।দি পদ্যে 
ঘাঁঞজ। বহুল।শ্ব ও শ্রেগত দেব ব্রাঙ্মণকে স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ 

বেদ মকলের মার্গ অর্থা ভগবগ পরত্ব আদেশ করিয়া এই 

উদ্ত' হওয়াছে। স্বতঃ প্রাম।ণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মুখ্য ধাঁক্য 
সকলের সাক্ষাৎ চরণ অবশ্যই বক্তব্য । যে হেতু লক্ষগাদি 
অন্য প্রমাণ মূলক হইয়াছে । অতএব যে ব্রঙ্গে লক্ষণাদি 

কিছুই সম্ভবে ন। সে ত্র্ষে কি প্রকারে শ্রুতিসকলের সাক্ষাৎ 
চপ্পণ হইবে? ॥ ১৪৪ ॥ 

এই গ্রশ্রে গ্রীশকদেব উত্তর প্রদন করিলেন 
১০ ক্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ২ প্লোকে ॥ 

গুকদেব কহিলেন রাজন. ! প্রভূ পরমেশ্বর বিষয় সক- 
১৫ | 7 
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মাত্রর্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ গানে কল্পনায়চ ॥ ১১০ ॥ 

বুদ্ধ/দীনু পাধীন, জনানামনশাখিনাং জীবানাং মাত্রা দ্যর্থং 
গ্রভূঃ পরমেশ্বরোহস্থঙৎ | নতু জনাঃ স্বাবিদ্যঝ্াইস্যজন, | 

ইতি বিবর্তবাদঃ পরিহ্ৃতঃ | মীয়ন্তে ইতি মাত্রা বিষধা 

স্তদর্থং শবার্থং ভবে। জন্ম লক্ষণ কর্ম তৎ প্রত্ৃতি কর্ম | 

করণার্থমিত্যর্থয আত্মনে লোকান্তর গাঁমিনে। আত্মন- 

স্তত্বল্লোকভোগাধেতার্থঃ। অকল্পনীয় কলণা নিবৃভয়ে 
পাশ আপ পপ পা পা শপ আত সপ শো শেপ? শা ৯ পাটা ০ শি ৯ পিট ািশ্িশ শা শিকাটা শিপ শী স্বপ্ন সা এ রা পা এ পপ ৯ 

লের নিমিত ও জন্মাপি কর্তন সম্পাদনের নিমিত্ত এবং লো।কা- | 

স্তগীয় ভে'গের নিমিন্ত লোক'দগের বুদ্ধি, ইক্জ্ি,। মন ও | 

প্রাণ ঘক্ল স্যষ্ভি করেন অর্থাৎ এই রূপ স্যব্ট/দি গুণ সম্পন্ন | 
ঈশ্বরনেই শ্রুতিনকল প্রতিপন্ন করেন, নিগুণকে নহে॥১১০ | 

প্রভু পরমেশ্বর জন অর্থাৎ অনুশায্ি' জীব সকলের মাত্রা | 
দির নিমিত্ত বুদ্ধি গ্রভৃতি উপাপি সকলকে স্যষ্টি করিয়াছেন | 

কিন্ত জন সকলকে নি অপিদ্য। দ্বার স্যজন করেন নাই। 

ইহার দ্বণ বিবর্ত বাদ অর্থাৎ পিরুদ্ধ কথন পর্হৃত ছুইল ॥ 

যাহ।র দ্বর। পরিমাণ কর যাগ তাছ।র নাম মাত্র! অর্থাৎ) 

বিষয় তন্নি মন্ত ও ভবার্থ, ভব শব্দেগ অর্থ জন্ম, জম্মু লক্ষণ 
কর্ম অর্থ জন্বাবধি কর্ম করণ নিমিত্ত। অংততর অর্থ 

লোকাম্তর গামী অর্থাৎ আত্ম(র দেই সেই লোকে ভোগের | 
নিমিত্ত । অকল্পণ। ( কল্পন। নিবৃত্ত) অর্থাৎ সুক্তির নিমিত্ত । 

এ পপ 

মারার _ আর রিমার». সপ সস - ্ র 
/ 

' জাতক পা রর“. আর: অত হা পত্র .. ৬ স+জ সস. সপ এ _. ৬ প্+ পভ | 
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্ 
৫৬৬ ঘট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবহমন্নর্ডঃ | 

(রাগ 

অর্থ ধর্মী কাম মোক্ষথমিতি ক্রযেণ পদ চতুন্টয়াস্যার্থ; 

মোঙ্গোহপ্যত্র চিম্মাত্র তয়হবস্থত্ি দূপঃ | যথা ধণ 

বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোহমৌ ভগবতীত্যাদি। | 

অনন্য নিশিত্ত ভর্তিযে।গ লক্ষণে! নান। গতি নিগিভ। 

বিদ্। গ্রন্থি বন্ধন দ্বাধেণেত্যন্তেন পঞ্চমোক্ত গদ্যেন তথ। 
পাও পেশী শশী এ 

| অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোংক্ষর নিমিত এই জ্রুমান্থয়ে চাগিটী 

॥ পদের অর্থের নিমিত্ত । এ স্থলে মোক্ষ শব্দও চিন্মাত্র 

স্বরূপে অবস্থিতি রূপ । 

৫ ক্কন্যে ১৯ অধাায়ে ১৯। ২ শ্লোকে ॥ 

শুকদেব কহিলেন হে রাজন ! এই ভারতবর্ষে যে বর্ণের 
যেরূপ মোক্ষ প্রকার অর্থাৎ সন্যাঁগ বানগ্রস্থা্দি বিহিত | 

আছে তাহার অনতিক্রমে নর মাত্রের মোক্ষলাভও হইয়া | 

থাকে ॥ | 

র।জন ! অপবর্গ কি গ্রকরে লাভ হয় তাঁহ।র বিবরণ 

শুন, যখন প্রীবিষুর পুরুষের মহ্তি প্রকৃউ রূপে মঙ্গ লাভ 
হয় তখন ভথ্ববাঁন, বাস্ৃদেবে যিমি ভূত ঘকপের আত্ম। রাগ।দি 
রহিত, বাক্যের অগোচর, অণাধার অতএব পরমাত্ম স্বরূপ 

তাহাতে যে অন্বৈতৃক ভক্তিধোগ হয়, তাহাই মোক 
স্বরূপ, যে হেতু তাহ!তে নন গাতর নিদন যে অবিদ্য। 

গ্রন্থি তাহার ছেদন হয় এই পঞ্চম ক্ষন্ধের গণ্য দ্বারা গেই 
রঃ নি 
চটি এপ্স তর ্ রঃ 



রাত ঙ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ 1] যট্সন্দর্ভঃ | ৫৬৭ 

নিরুক্তত্বাৎ | সাধ্যভক্তি রাছর্জাৰ লক্ষণশ্চেতি হিরা 

জ্ঞেয়ত'॥, ১৪৫ ॥ 
উভয়ন্রাপে কল্পনারূপাব্দি/ার! নিবুত্তেঃ। এতদুক্তং | 
ভবতি। যন্মাৎ স্বয়মীগ্ররস্ত তদর্থং তত সাধকত্বেন দৃশ্য- | 
মনানাং জীবানাং বুদ্ধ/ঁদীন, স্যক্টবান | তক্মত্তত্ত মং 
পাপন শত্ভি নিধান যোগ্যতাং তেষু কৃতধানিতি লভ্যতে। 

তত্র ত্রিবর্গ সম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ কল্পনাত্মিক!। মাধাবৃত্য- 

বিদ্য।শক্তেরংশাঃ বহিমুখি কর্ম্মাত্ব কত্বাৎ স্বরূপান্যথা ভ।ব | 
ংসরিত্ব হেতুত্বাচ্চ ॥ ৰ 

রূপবুৎ্পত্তি হেতু সাধ্য ভক্তির প্রাহুর্ভাব স্বরূপ ৮ ছুই ূ 

প্রকার জানিতে হইবে ॥ ১৪৫ ॥ ূ 
1 যে হেতু উভয় স্থলেই অর্থাৎ নিম্ম।ত্রত। দ্বার অবস্থিতি ৃ 

রূপ ও সাধ্যভক্তির প্রদ্রর্ভঙব লক্ষণে কল্পনা রূপ অবিদ্যার | 

নিরৃতভি জানিতে হইবে ॥ | 

| এই বিষধ উক্ত হুইয়।ছে যথ| ॥ 

যে হেতু স্বয়ং ঈশ্বর ততপিমিভ তত্তৎ সাধকত্ব রূপে দৃশ্য- | 

মান জীব দকলের বুদ্ধি প্রভৃতি সষ্তি করিয়াছেন। অতএব | 

তত্তৎ সম্পাদনে যে শক্তি তাহার নিধান যোগ/ত।কে সেই 
জীব সকলে করিয়াছেন ইহাই লাভ হইল ৷ তন্মধ্যে অর্থাৎ, ূ 

বুদ্ধযাদিতে ত্রিবর্গ সম্পাদিক! শাক্ত দকল কল্পন[মমী মায়া-. | 
ূ রতি অবিদ্যার অংশ স্বরূপা জানিতে হইবে, যে হতে এ নকল, : 

: ্ ঘর 

[ ৯৩] 



পিপিপি পাস এ পপি ৮ পিসী পিশ্া তি পাটা পাপী (৮ রজার 
রর, এ চা 

তি ষট্রন্দর্ভঃ। [ ভগবসন্দঃ। 

পিপি 7 শশী শশী কপ শী শসা শি শশী শশী তি স্পাপািটাস্পিশা পো শপ 

আপর! মোক্ষদম্পাদিক! খক্তিরকল্পনা রূপা চিচ্ছক্তেরে 

বাংশঃ অন্তমুথ জ্ঞান ভক্তি রূপত্বাৎ। স্বরূপান্যখাভাব 

ংলারিত্বচ্ছেদহেতুত্বচ্চ ॥ ১৪৬ ॥ 

এবঞচ যাঁবজ্জীবানাং ভগব্দ্বহিযু্খত1। তাঁবু কেবল 
কল্পনাত্তি কান।মবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশ তৎ প্রধানা | 

বুদ্ধ দয্বঃ সঞচণ। এবেতি শি গং স্ষান্ন কুর্ণবত ইত্যেবং 
সত্যমেব। যদাতু তদন্তমুখত। তদ। তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রা 

ভাবাৎ[তং সাক্ষাৎ কুর্ধত এবেতি স্থিতে বুদ্ধয।দি ময়ত্ব।- 

শক্তি বহির্্মথ কর্ম স্বরূপ ও স্বীয় রূপের অন্য] হওয়া এবং 

সংসার বিশিউস্বের কারণ হইয়!ছে ॥ 
অপর মোক্ষ সম্পা্িক। যে শক্তি তাহ। কল্পনা রহিত রূপ 

 চিচ্ছক্তিরই অংশ হইয়াছে, যে হেতু উহ! অন্তযু্থ জ্ঞান 
. ভক্তিরূপ ও স্বরূপের অন্যথ। ভাব সংসাপিত্ব ছেদ্দের কারণ 
স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ 

এই প্রকার হওয়ায় যেওপর্যযস্ত:জীব পলের ভগবদ্বহিষু€ 
খত! সেই পর্য্যন্ত কেবল কল্পনত্মিক। অবিদ। শক্তি সকলের 

প্রকাশ হেতু অবিদ্যা শক্তি গ্রধান বুদ্ধ্যার্দি গুণ সকলের 

সহিত বর্তমান হুইয়া থাকে, একারণ নিগুণকে সাক্ষ।ৎ 

করিতে পারে না। ইহ! এই প্রকার সত্যই বটে। পরস্ত 
যখন জীব সকল ভগবদস্তযু্থ হয় তখন সেই বুদ্ধ্যাদিতে 
চি্ছত্তির প্রাছুর্ভাব প্রযুক্ত তাহাকে সাক্ষাৎ করে এই রূপ 

রি টিিিডিরিনিনীটিনি টির. 
জন 

7 



ষ্ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ ] | ষট্সন্দর্ভঃ | ৫৩৯ 

চসোহপি তথ] ব্যবহারঃ সিদ্যতি। তদত্রৈবভেদেন 
সিদ্ধান্তিতমস্তে ॥ 

তদেতদ্র্ণিতং রাজন, যোনঃ গুশ্বঃ কৃতস্য়া । 
যথ! ক্রদ্ধণ্যনির্দেশ্যে নিগুণেহপি মনশ্চরেদিত্যত্র মন 
ইতি তত্র বুদ্ধ্যাদো চিচ্ছক্তিত্তদীয়। প্রাক তপরমাননদস্বরূপ 
তাদৃশ গুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী বচসি চ তত্তম্নির্দেশ মদী 

, জ্তেরা | অতঃ অপ্রাকৃত তাদৃশ শ্বরূপাদ্যালগ্নেন শ্রুতয়- 
শ্চরস্তীতি পিদ্ধান্তগিষ্যতে ॥ ১৪৭ ॥ 

তদেবং পৌরুষেয়স্যাপি বচসে! ভগবচ্চ!রিত্বং সিদ্ধং | 

হওয়াতে বুদ্ধ্যা্ির স্বরূপ হেতৃক বাক্য গকলেরও সগুণ 

নিগুণ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়। থাকে । অতএব এই প্রকরণের 

শেষে অভেদ রূপে সিদ্ধাম্ত করা হইয়াছে। 
১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে যথা ॥ 

হে রাজন! আপনিযে প্রশ্ন করিয়।ছিলেন অনি্ট্দশ্য 
নিুণ পরব্রহ্ধতে মন ক্রি রূপে বিচরণ করিবে তাহ। এই 
বণন করিলাম ॥ | টু | 

এ স্থলে “মন” সেই. বুদ্ধ্যাদিতে ভগবৎ সম্বন্ধীয়! চিচ্ছক্তি 

অপ্রাকৃত পরমানন্দ স্বরূপ ত।দূশ গুণাদির দ্বয়ং প্রকাশ মধ 
হইয়া বাক্যেতেও তত্তনির্দেশ ময়ী হুইয। থাকেন জানিতে 
হইবে । অতএব অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদির অবলম্বন দ্বার! 
শর্গত সকল তাহাকে বর্ণন করে ইহ! সিদ্ধান্ত করিবেন ॥১৪৭ | 
শী টু 



ছি রর 
৫৭০ ষট্পন্দর্ভঃ | [ ভগবুসন্দর্ভঃ.। 

যথোক্তং। ষন্মিন, প্রতি গ্লৌোকমবদ্ধবত্যপীতি। তথাচ 
সত্ি তথাবিধ বচ আদীনামেকা শ্রয়স্য সাক্ষাস্তগবনি 

শ্ব।সাবির্ভাবিনোহপৌরুষেয়সা তচ্চারিত্ব* কিমুত। 
তস্মাও সাক্ষ।চ্চরন্তোব শ্রুয়ঃ। বক্ষাতেচ। 

অতএব এই প্রকার অপ্রারুত স্বরপের আশ্রয় দ্বার! 
পুরুষ মন্বন্ধীয় ব।ক্যেরও ভগবচ্চারিত্ব অর্থাৎ ভগনানকে বর্ণন 

করে ইহ সিদ্ধ হইল ॥ 
১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে প্ীনারদের 

বাক্য যথা ॥ 

সেই বাধিনর্গ অর্পৎ বাকা প্রয়োগ, জন্সযুছের পপ 

নাশক হয়, যাহাতে অপ শব্দ অর্থাৎ অসংস্কত পদ বিন্যাস 

থাকিলেও প্রতি শ্লেকে অনন্ত ভগব।নের যশঃ প্রকাশক নাম 

লকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও শ্বয়ং কীর্তন করিয়। থাকেন ॥ 
যদি এই প্রকার হইল অর্থাৎ প্রাক্ুত বাক্য সকলও যদি 

ভগবানকে বর্ণন করিতে পারিল তবে এঁ প্রকার বাক্য 
আদির এক আশ্রয় সাক্ষ।ৎ ভগবানের শিশ্বাস হষই্টতৈ আবি- 

ভূত অপৌঁরুষের শ্রচতি ভগবানে চরণ কগিবেন তাহ! আর 
কি কি বলিব ? অতএব সেই চারি, সকল ভগবানে সাক্ষাৎ 

চরণ করেন ॥ 
| 

ইহ! পরে বলিবেন ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে 

৯০ শ্লোকে যথ। ॥ 



ভগবৎসন্দর্ডঃ | ] ফট জন্দর্ভঃ | ৬৬, 

ক্কচিদজয়।তবনাচ চরতোনুচক়েমিগম ইতি |: 

তথাচ*প্রণবমুদ্দিশ্যে!ক্তং দ্বাদশে ॥ 

স্বধাস্ধে। ব্রহ্ধণঃ সাক্ষাাচকঃ পরমাতনঃ | 

স সর্ববসন্ত্রোপনিষদ্ধেদবীজং সনাতনমিতি । 

শ্রুতৌচ ॥ | 
ওমিত্যেতদ্বহ্ধণে। ্েদিষ্ঠং নামেতি এ লক্ষণাদি 

বাবধানং বিনেত্যর্থঃ। অতএব কেন প্রকারেণ সাক্ষা- 

চ্চরস্তি স কথ্যতামিত্যেব রাজভিপ্রায়ঃ | অত্র শব্দনিদ্দ | 

স্ষ্টি সময়ে আপনি যখন অখটগুক রস হইয্জাও মায়ার 
সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল তখনি আপনাকে প্রতিপন্ন | 
করিয়। থাকে ॥ | 

তথাচ প্রণব অর্থাৎ ওষ্কারকে রান করিয়া . 

১২ স্বন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যখ! ॥ | 
এ প্রণব স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রন্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ | 

এবং সমুদ্বায় বৈদিক মক্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ ॥ 
শ্রুতিতে যথ! ॥ রী 

ও এইটা ব্রন্মের নেদিষ্ঠ অর্থাৎ নিকটবর্তিত্ব নাম হুই- 
[য়াছে। নেদিষ্ঠ এই শব্দে লক্ষণাদি ব্যবধান ০০৪৪ ওঁ 
এইটী ব্রন্মের সাক্ষাৎ নাম হইয়াছে ॥ | 

অতএব শ্র্তি নকল কি প্রকারে সাক্ষাৎ বর্গন ; করেন), 

দেই প্রকার বলুন, রাজ! পরীক্ষিতের এই অভিপ্রায়, এ |. 
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€ণ২ ঘট্সন্দর্ভঃ 1 [ ভগবশসন্দর্ডঃ | 

শ্যত্বে দোষন্ত্বগ্রে ছাপতয় ইত্যজ পরিহার্যযত ॥ ১৪৮ ॥ 

অথ শ্রুতিঘপি যাঃ কাশ্চিগ ভ্রিবর্গ পরতেন ' বহ্িমুখাহ 

প্রতীয়ন্তে তাসামপ্যন্তমুখতায়ামেব পর্যযবসানং | 

তথ।হি ॥ 

পরমেশ্বরস্য সতত পরমার্থ বহিমুর্খতা পরাঁহত জীব 
 িকায় ধিষঘকপ। বিলাসমধ মিশ্কাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ 

স্ববিষঘুকং বিশ্বাসং জনযিভূমদৃষ্ত বস্তৃনভিজ্ঞানং সততং 

দুর্টমৈহিকমেবার্খমীহমানাংস্তাণ, প্রতি তৎ সম্পাদকং 

 পুত্রেষ্ট্যাদিকং"বিদধ!তি। 
পরি 8858878585712িি রিতা রিরি 

সপে শব্ধ বার নিদদেশ্যিত্বে যে দে'ষ তাহ। অগ্রে অথ এই 

অধ্যাপ্ের পছ্যপতয়” এই ৩৭ শ্লোকে পরিত্যক্ত হুই- 
মাছে ॥ ১৪৮ । 
"অনন্তর শ্রুতি সকলেও যে কিছু ব্রিবর্গপরত্ব প্ব।রা বহি- 

মুধিতা প্রীত হইতেছে তাহাদেরও অন্তমুখতাতেই পর্যযব- 

সান হইয়াছে ॥ 
উক্তা্থকে দৃঢ় করিতেছেন যথা ॥ 

_ শরমেশ্বরের সতত পরমার্থ বিষস্টে বহিযুখিতা দ্বারা পরা- 

হত 'জীব সমূহের বিষয়ে কৃপা বিলাঁন ময় নিশ্বান স্বরূপা। 

শ্রগতি সকল প্রথমতঃ নিষ্ত বিষয়ক বিশ্বাসকে জন্মাইবাধ 
ম্িশত্ত অদুষ বস্তুর অনভিজ্ঞ নিরস্তর দৃউ ইহুলোক জাত 

আরেতেই চঁউমান উ স্ষল জীবের প্রতিই এহিক সম্পা-। 



+ +| 
ভগবহসন্দর্ভঃ | ) ষট্ন্দর্ভঃ | ৫৭৩ 

১০০ 

|. ততশ্চ তেন জা বিশ্বাসেনৈহিকপ্যাত্য মাসির তং গরদর্শয 
দিব্যামন্দ চমগ্ুকার পিচিত্রপ্য পাগলৌকিক স্বর্গ।দিলক্ষণ | 
লক্ষণ তত্তৎ কামগ্য জনকেহগ্িষটোমাদে। প্রবর্ত্তি | 
ততো! নিরস্তর তদত্যাপাদ্বণ্ম এব রুচিং জনমন্ত্ি। অথ | 

লব্ধপন্্নরুচীনাং শুদ্ধান্তঃ করণানাং তদথ বিচার পনণাং 

জগদ্প/নিঙ্যমিঠি জ্ঞ।তবতাং সংলারভয়পীনানাং নির্ব্বা ণা- 

নন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি । নির্ববাণানন্দশ্চ পরতন্ত।বির্ভ।ব 

রূপ এবেতি ॥ ১৪৯ ॥ 

তহুক্তং জীসুতেন ॥. | 
পপ আপ ৪46 ৯ পা পপ 

দক পুজ্রেউাদ যাগ সকলকে বিধান করিতেছেন । তদনস্তর 
তদ্ৰ র| যাহাদেগ বিশ্ব(স জন্মিয়াছে সেই জীবগকলকে অতি-. 

শয় অন্থিরত্ব দেখাইয়। অপ্পৌক্ক আনন্দরূপ চমং হ্রার 

আশ্চর্যের পঞ্চলোক জাত ন্বর্গদি স্বরূপ তত্তৎ বাগন। জনক 
অগ্নিষ্ট োমা।দি যজ্ঞ প্রবর্ত কর।ইয়াছেন। তদনভ্তর পেই জীব 
সকণের নিরন্তর মেই অগ্রিস্টেমাদর অভ্যাম প্রযুক্ত ক্ষ 

বিষয়েই রুচি জন্ম।ইয়। দেশ | অনস্তর ধর্দ্দে লব কছি শুদ্ধঃন্তঃ 

করণ তেদ।থ” বিচার পর, জগৎ নিত্য এই জ্ঞান [বিশিষ্ট ও 

সংল।র ভয়ে কাতর জী কলের নির্ববাণ অথাৎ মোন্ষানন্দে 
অভিপাষ সম্পাদন কণিতেছেন। মোক্ষানন্দই ৪৪ 
আবির্ভাব স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥ 

এই বিষ ১ স্কন্ধে ২ অধ্য।য়ে ৯. ১০ ক্লৌোকে 

ঃ সপ. পল (7. ই. সপ স্পট ০০ পাপা. তা এলস্প্্্র 
? 



৫৭৪ ঘট্সন্দর্ডঃ | [ ভগবৎমন্দর্ডঃ | 
পাজি 

প্র্শন্য হাপবর্গলা নাখেথণয়োপকল্পতে | 

নাথস্য ধর্দ্দেকান্তন্য কামোলাভায় হি স্বৃতঃ | 
কামস্য নেক্দ্িয়গ্রীতিল1তে। জীবেত যাবত । 
জীবন্য তত্বজিজ্ঞা। নাথে যশ্চে কর্ম্মভিরিতি ॥ 

ততশ্চ যথ। বুদ্ধা!দয়োহন্তমুখত1 তাঁরতম্যেন চিচ্ছক্ত্য। 
বির্ভাবাৎ। পরে তত্বে তারতম্যেন চরস্তি তথ শ্রুতি 

'লক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তি প্রকাশানুক্রমেণ ত্রেগুণ্য বিষয় 

ত্বমতিক্রম্য কেবল নৈগুণ্য বিষযমেব সৎ তত্মিমিগ০ গে 
শপ পপ সপ আস পপ আা পা আপ 7৩ তি পা সি তা পটল তত আর পপ ৩ পন পপ শপ শি শা 

্সৃতগোস্ামী কহিয়াছেন ॥ 
সুত শোৌনকাঁদিকে সন্বে।ধন করিয়া কছিলেন, হে খাষি- 

গণ! অপবর্গ পর্যন্ত যে ধন্মী তাহার ফল অর্থ হইতে পারে 
ন। এবং নি বিরান যে অর্থ তাহ।র ফল কাম হুইতে 
পারেনা॥ 

তদ্রপ কামেরও ফল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মাত্র নয় কিস্তৃযে 

পরিমাণে জীবন ধরণ হইতে পারে তাবম্মাত্রই কামের ফল 

এইরূপে জীবেও ইহুলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম কর্ম দ্বার যে স্বর্গ দি 
গ্রপিদ্ধ আছে, তাবম্ম(ত্রই তাহার ফল নহে কিন্তু তত্ব দিজ্ঞা- 
সাঁই তাহার ফল॥ 

অতএব যেমন বুদ্ধ/দি অন্তমু্খের তারতম্য দ্বার! চিচ্ছ- 
ক্তির আবির্ভর প্রযুক্ত পরতত্বে তারতম্য রূপে চরণ করে 
সেই বূতি শ্রুতি লক্ষণ বচনও চিচ্ছক্তি প্রকাশের ক্রমান্থয় 
বর! ত্রৈগুণ্য বিষয়কে অতিক্রমণ করিয়া কেবল নৈগুণ্য 
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সোপ পা পপ পল পপ পল পাও পাপা পা পক ০শা গাাপিপীা াসসপিপপাশশ শীল শি 7 

তত্ত্বে পম্যগেব চরিতুং শর্োতি 1 অগ্জ ৪ বৃত্তিত্বেন যোখ্য- 

ত্ব। $॥ ১৫০ ॥ 

তদৃক্তং দ্বাদশে প্রণব পলক্ষ্য ॥ 

ততোহভূত্রিবৃদোক্কারো যোহব্যক্ত শরভ বঃুন্য রাট | 

তত্তল্লিঙ্গং ভগবতে। ব্রহ্গণঃ পরমাতমন ইতি । 

ওত্রে তভত্বং দ্বিধা স্ফ,বতি শুগবজ্ধেপেণ ব্রঙ্গ রূপেণচ । 

চিচ্ছপ্চিরপি দ্বিধা তীয় স্বয়ং গরকাশাদিময় ভক্তিরূপেণ 

ন্যয় জ্ঞানরাপেণ চ। 

ততো ভক্তিময় শ্রু তয়োঃভগবতি চরস্তি জ্ঞানময় শ্েতায়ে। 

| ব্রক্গণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতৎ ॥ ১৫১ ॥ 

ূ 
শপ পপ পরপর পরা পপ 

বিষয় হইম়। মেই নিগ্ুণ তত্ত্বে চরণ ক'রধ।র নিশিত্ত শক্ত 

হয়েন । যে হেতু অগুণ বুন্তি দ্বার! যোগ্য হইয়।ছে ॥ ১৫০ ॥ 

প্রণব উদ্দেশ করিধা ১২ স্কন্ধে ৬ অধ্য।য়ে 

৩৪ শ্লোকে যথা ॥ 

অনন্তর সেট নাদ হইতে অব্যভুং গ্রভব স্বয়ং হৃদয়ে বির[জ- 

মান ভ্িমাত্র ওক্কার উৎপন্ন হুইল, যাহা পরমাত্সা ভগবান, 
পরব্রল্দের পোপের ছার স্বরূপ ॥ | 

এ স্থলে এ তত্ব শুগদ্রপ ও ব্রল্গূপ দ্বার ছুই প্রকারে 
প্রকাশ পান | চিচ্ছক্তিও শুগবহ সন্বন্ধীয় স্বয়ং প্রকাশাদি- 
মথ শক্তিরূপ ও চিন্ায় বর্গ জ্ঞান।পি ূপ দ্বারা ছুই প্রকারে 

| প্রকাশ পান। অতএর ভক্তিময শ্রুতি সকল ভগবানে ও. 



7 হ্ স্পলি এশার 
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অথ তত্র বিশেষং বজূং তদীয় এবেতিহাস উপক্ষিপ্যতে ॥ 
প্রীসনন্দন উবাচ ॥ 

স্বহষ্টমিদমাপীয় শয়।নং মহন শক্তিভিঃ। 

তদন্তে বোধগ্াঞ্চক্র, স্তলিদৈঃ শ্রুতযঃ পরং ॥ ১১১ ॥ 

স্যঘ়ং নির্রিতমিদং ধিএং প্রলয় সময়ে আ।পীয় সংহৃতা 

শক্তিভিঃ সহ শয়াঁনং গ্ররুতিং পুরুষ তদংশাংশ্চ।আ্বসাৎ 

কৃত্য তৎ কার্ধং প্রতি নিশীলিতাক্ষং পরং ভগবন্তঃ 

তদন্তে প্রলয় কাঁলাবসান প্রাযে তলিঙ্গৈঃ তৎ প্রতি 
পম পর ৯ ৯৮. প্ স প পা পাপা সপ 

জ্ঞানময় শ্রুঠি সকল বর্ষে চরণ করেন, এই মাঁমান্য রূপে 

সিদ্ধ।্ত করিয়।ছেন ॥ ১৫১ ॥ 

অনন্তর সেই বিষয়ে বিশেষ বপিবার নিশিত্ত তৎ সম্বন্ধীয় 

ইতিহাস বলিতে আর্ত করিতেছেন ॥ 

১০ স্বন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীঘনন্দন বাক্য যগ! ॥ 

আপনা কর্তৃ ত্যধ্ট এই শিশ্বকে গ্রলয় কালে আপনাতে 
উপসংহার করিয়। স্বীর শক্তি যোগনিদ্রার সহিত শয়ান পরমে- 
শ্বরকে প্রলয়াবদানে হৃষ্টি সময়ে প্রথম নিশ্বাসে।ৎপন্ন শ্রটতি- 
কী গ্ুলঘান্ত প্রতিপাদক বাক্য দ্বার! জাগ'রত কগিতে লাগি- 

লেন ॥ 5১১ ॥ 
স্বয়ং নির্মিত এই বিশ্বকে প্রলয় সময়ে আপীয় অর্থাৎ | 

ংহাঁর করিয়। শক্তি সফলের সহিত শয়ান গ্ররৃতি পুরুষ 
[ এবং তদংশ সকলকে স্দাত্সঘাৎ করি স্থষ্টি কার্ষের প্রতি 
ডিও ইমু 

রা তা. এজ 
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পপ পন পা পপ 

পাদকৈ বর্বাকৈ।£ শ্রুতরঃ ৩ প্রহোধয়ঞক্রঃ প্রাতঃ প্রবো- 
ধনস্তুতিভঙ্গ্য। তুষ্ট,বুরিত্যর্থঃ | ৰ 
অন্য ভগবত্“মব গশ্যতে নৃতু পুরুষত্ব ভগবানেক আসে 

দয়গ্র আত্মাতানাং বিভুঃ। আত্েচ্ছানুগতাবাতা নন! 

মতুযপলক্ষণ ইত্যাদি তৃতীয় স্বন্ধ প্রক্রণে তদানীং পুরুষ 
স্যাপি তদন্তর্ভ।ব শ্রাবণ ৷ পুর্ব পদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ ॥১৫২ 

| মুক্দিত নেত্র পরম পুরুষ ভগবানকে তদন্তে অর্থাৎ প্রলয়: 

কালের অবসান প্রায় সময়ে ভগবৎ প্রতিপাদক বাক্য দ্বার! 

শর্ত সকল গরবোধিত করিয়। থাকেন অর্থাৎ প্রাত্তঃ গ্রবো- 

ধন স্তুতি ভঙ্গি দারা স্তব করেন। ইইারই ভগবন্বই বোধ 
হইতেছে, পুরুষত্ব বোধ হয় মা ॥ 

৩ স্বন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে 

জীবগণের আত! স্বরূপ এবং সকলের স্বামী ,মেই পর- 

ম।তু। যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে লক্ষিত হয়েম, সাহার 
আআমায়া লীন! হইলে, স্গ্রির পুর্ব্বে এই বিশ্ব এক মাত্র 
ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তশ্কালে দ্রেউট। বা দৃশ্য 
(কিছুই ছিল না ॥ 

এই তৃতীরস্কদ্ধ প্রকরণে তৎকালীন পুরুষেরও তদন্তর্ভ।ব | 
আবণ হইতেছে। 

“ছ্ শ্ফমিদমাঁপীয়” এই পুর্ব ফ্লৌকের র্থে  ্ 
কছিতেছেন ॥ ১৫২ ॥ 

হী 



...10010000 হী 
৫৭৮ ষট্দন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভঃ 

ধথা শয়ানং সত্ত্রাজং বন্দিনস্তৎ পরাক্রমৈহ | 
প্রত্যুষেহভ্েত্য স্বশ্লোকৈন্ণধয়ন্ত।নুজীবিনঃ ॥ ৮১২ ॥ 

তস্য সঞ্রাসঃ পরাঞ্জমে! যত্র তৈ: নতু বিশেষত্ব বাগীটৈঃ 
শোভনৈঃ শ্লোকৈঃ যথা শয়।নং সআগজ মিত।স্যায়মভি- 

প্রাঃ | যথ| রাত্রে সত্াট মহিষীভিঃ ক্রীড় আপি বহিঃ 

কার্ধ্যং পরিন্যজ্য অগ্তগূর্গাদো স্থিতত্বাতজ্জনৈঃ শয়ান 
এবোচ্যতে বন্দিভিশ্চ তৎ প্রভাখমর শ্লোক কৃত 

প্রাবোঁধন তঙ্গ্য। স্তৃঘতে তখাহয়ং ভগবান । তদানীং 
_ীিন তি ন্ট ৮ ০ এপস টি শীশিসিশাপিস্পাপিত ৭ পাতি সপ পপি পা তিশা পপ শপ ২ ৮.৮ শী ত্সিিশীশীট ০৮ পিটিশ শপ্িশীতাশিপি শপ ও সপ সী ০০ শী লাশপাশিশাীশীসীীীশিশিপিসপালা লাশ পাপা নিপা আআ 

১০ স্কন্র ৮% অধ্যায়ে ন শ্লে।কে যথা ॥ 

মেমন অগ্নুজীণা বদ্দিগণ প্রাভষে আগমণ পুনিক শোভন 

কীর্তি ও পরাক্রম সুঢক বাক্য দ্বাপা শয়ন অভ্রাট কে জাগ্রত 
করেঃ তাহার ন্যায় ॥১১২॥ 

পেই সত্তার যাহাতে প্র।ক্রম হইয়াছে তখ£ র দ্বারা 

পরন্ত নির্রিশেশ গ্রকাঁশ দ্বারা নহে, শোভন যশঃ দ্বারা যেখন 
শয়ান সম্টকে, ঈভাঁব অভিপ্রায় এই যে যেমন রাত্রিক।লে 
সআাট, অর্থাৎ চক্রবন্তী/ রাঁজা মাহদী সকলের সাহত ক্রীড়া 

করিবার নিমিত্ত বহিঃকার্ধট অর্গাৎ রাজকার্য্য পারত্যাগ | 

করিয়া গুহমপ্যে স্থিত হঈলে রাজকীয় জন সকল তাহাকে 

শয়ন বলিয়া থাকেন, বন্দী অর্থাৎ স্তুতি পাঠকগণ প্রতুষ 

কালে তৎ গ্রতান্ময় ভ্লোকরুত গ্রবেধন ভঙ্গী দ্বার। স্তব 

এ] করেন। সেই রূপ এই ভগবান, প্রলয় কালে জগৎ কার্ধে 

নিরসন তেনে উডিল্তি রিকি % রি সি ০০.০০০০০০০৪ 
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জগ কার্ধ্য।কৃত দৃষ্টিনিগুঢ়ং নিজধান্সি নিজপারকরৈঃ 
ক্রীড়ন্নপীতি । অন্ুজীবিন ইত্যনেন তে যথ| তন্মর্্মভ্ত- | 

স্তথা ত1 অপীতি সুচিতং ॥ ১৫৩ ॥ 
তত্র প্রথমতো। জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিতেন সম্যগ্র্শনক।র- | 

কেণ গুক্তিযোগেনানুভূয়মানং ভগবদ।করমখগ্ডমেব তন্্বং 

সন প্রতিপাদযত্বেন দর্শয়ন্ত্যে! ব্রন্গস্বদ্ূপমপি তথাত্বেন | 

ক্রোড়ী কুর্দত্যঃ শ্রুশুয় উচুঃ ॥ 
জয় জয় জহজামজিত দোষগৃশ্তীতগুণ।ং 

ত্বমসি যদ।তুবন। সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ । 

দৃষ্টিপাত না করিয়া নিগুঢ় ভাবে নিজধামে নিজ পরিকর সক- 
লের সহিত ক্রীড়া করেন । 

অনুজীবী এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাহারা যেমন রাঁজ।র 

] মর্ম, সেই রূপ শ্রুতি সকল ইহা সুচিত হইল ॥ ১৫৩ ॥ 
তশ্মাপ্যে প্রথমেতে জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিত দ্বারা সম্যক্ 

দর্শন কারক ভক্তিযোগে অন্ুুভবনীয় ভগবদাকার অখণ্ড তত্ব- 

কেই স্বপ্রতিপাদ্যত্ব রূপে দর্শন করাইয়া! ব্রহ্ম স্বরূপকেও 
ভগব্ন্রপে ক্রোড়ী করত শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥ 
১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথ। ॥ 
 শ্রঙতিগণ কহিলেন, হে অজিত! আপনার জয় হউক. 

,জন্ব-হুউক, হে অখিল শক্ত্যববোধ ! অর্থাৎ আপনি সকল 
শক্তির অন্তর্যামী, অতএব স্থাবর জঙ্গম শরীর ধারীজীবদিগের 
2 
পেপসি পাপী পিপীপাপ পাপী পাশপাশি সস পপ স্পা ৮ 
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অগজগধোকসামখিল শক্তাববেপক তে 
কচিদজয়।তুন।চ চরতোহনুচরেনিগমত ॥ ১১৩ |, 

ভে। অজিত জয় নিজোৎককর্ষমাশি্ষরু। আছরে নীগ্ন।। 
অজ্ঞজিতেতি সক্মোপনেনেদং লভ্যতে ৷ যতস্তদ্বিষয়া মতি- 
রিদ্কি ন্যায়েন নান্না ভগবাম্রসৌ লাক্ষ।দিমুখা ক্কিযত 
ইতি । লিঙ্গাদেব ওুচ্ছীবিগ্রহ ইল তদপি তৎম্বরূপ ভুত 

সপ, ৯ পর পপ” অর 

সম্বন্ধ আপনি স্বীয় স্বরূপ আখরণার্৫থ গৃহীত সত্বাদি গুণবিশিক্ট 
অবিদ্য।কে নষ্ট করুন, যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত এ্বর্ধয 
প্রপ্ত হইয়াছেন। স্যপ্তি সময়ে আপনি যখন অখটুক রস 
হইগ্রাও মায়।র লহিত ক্রীড়া! করেন, বেদ সকণ তখনি অ।প- 
নাকে গ্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥ 

তাঁওপুর্য । ভে! অজিত! আপনার জয় হউক অর্থাৎ 
নিজের উৎকর্ষকে প্রকাশ করুন। এস্থলে আদরে বীপ্ন। |. 
অর্থাং ক্রিঘার পৌনরুক্তি হুইয়!ছে। উল্লিখিত পদ্যে 

] “অজিত” এই সম্বোধন ছারা ইহ।!ই লব্ধ হইল। 

ূ ৬ স্কচন্ধর ২ অধ্যয়ে ১০ শ্লোকে। 

নারায়ণ র।ম উচ্চ।রণ করিব! মাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগ- 
| বানের মতি হুয় অর্থাৎ তিনি মনে কবেন ৬ই নামোচ্চারক 
| ব্যক্তি আশার পুরুষ, ইহাকে সর্বতো ভাবে রক্ষা করা আমার 
1 কর্তব্য ॥ 

এই নায় হেতু নাগ দ্বার] শ্রুতি সকল ভগবানকে অভি- 
1. 
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সর পর এ পপ ০ ১ স৯-৭- পপ সস পপপস আত আজ সপ ৯৮ ০ পপ পাপা আপ ৮ পি শসা পপি ৯ বাপরে আত 

মেব ভবতি। তদ্িগ্রাশীযেন ভদভিমখ করণানহহ | 
আভএন ভতয়ছেষাদে। জীমুর্তঃ স্ফর্ভেরিব সাক্কেত্যাদা- 

বপ্যসা প্রশাবঃ শ্রায়নে ॥ ১৫9 ॥ 

[বশেষ এশ্চাত্র শ্রতিবিরদন্তভবাবপি পৃর্মেব প্রমাণী 
কতো । তন্মৎ মন্তত্বং ভ্রীবিগ্রগূপেণ চক্ষুরাদ।বুদয়তে 

তদেব নাম কূপেন শাগাদপাত স্থিতং। তন্মামাম 

নামনো। স্বরূপাত্ দন 4 সাক্ষাৎকার জশুস।ক্ষাৎ 

মু করিতেছেন | এই নিদর্শন হেতু শীবিগ্র্ের নায় দেই 

নামও তৎলরূপন ভইয়াছেন, হত ভগবখিজাতীয় ছ।রা 
শুগবাশের গঠ্খিখী করুণর এমে!গত আছে । অতএব ভয় 

দ্বেষাঁদতে ভ্রীনৃত্তি' স্ক্িণ ন্যায় সাক্কেত/াদিতেও নামের 

প্রভাপ শ্রুত হইতেছে ॥ ১৫৪ ॥ 

বিএম 58 এ স্থলে শ্রচ১ ও শিপ্ধানের অনুভব এই দ্ুইকে 

পূর্বেই এরমাণীকৃত কর| হইয়াছে | কারণ যে তত্ব শ্রীনি্রাহ 
রূপে ১ক্ষুরাদিতে উদিত হনে মেউ ততই নাগ রূপে বাধা 
দিতে উদ করেন ইহা স্থিণ হঠল। অতএব নাঁগ ও ন।মির 
্বরূপের তআভেদ জবা নামে সাক্ষাৎকারে শ্রীবিগ্রাহ্থের থে 
সাক্ষাৎকার হইতে এ ই৪] ঙগাগ বন্তবা কি? অর্থাৎ নামের 
সক্ষ।ৎ কার হইলে শ্ীপিগ্রা্রেও সাক্ষাৎকার হইকে,। অগ্যত্র 
অন্যের নয় ভগবাণে শ্রুতি ++প৪ জাতি প্রভৃতি দ্বার কৃঠ 

1 লংজ্ঞ। নং, সঞ্ষে শি রাঁতি এবং রূঢঢাদ বৃত্তি দ্বীপ চরণ 
করেন। তে পক্ল গত নাসা তাগ সাক্ষাৎ ভগবত সর্ধগ 

ঠ ধ। 
সস পপ পপ পাপ পপ আপস শী পাশপাশি পিসি পপির ও পতি ও পাশা শপে, তি? | আল জা সীট কাপ বস স্পা আপার পিস 

সস সত 



00 
[৫৮২ ঘট্সন্দর্ভঃ| [ ভগবহমন্দর্ভঃ। 

শসস্পস্তারসস 
পেশী 

কার এখেত্যতঃ কিং বক্তবাখন্যক্রান্যবহ ভগবঠি শর 5- 

ঘ্নোেইপি জাত্যাদিকৃত সংজ্ঞাসংজ্ছি সঞ্ষেতাদি বীণ্য। 

রূঢ্যাদি বৃত্তিভিশ্চপন্তীতি । 

যাস।ং শ্রুত্যভিধানবল্প।নাং শাক্ষান্তথা ভূতাণি ন।মান্যে। 

ফলানীতি । উতকর্ষমাবিষ্,্ব্ব গ্যনেনেপ্খং সর্বের্,ৎকৃষ্ট 5 

গুণযোগেন মুখ্যখৈব বুত্যা শ্রুতয়স্তস্মিংশ্চ ৭্তীতি 

দর্শিতং & 

শ্রচতয়শ্চ ॥ 

নতে মহি ত্বামন্বশ্ন,বন্তি ন তৎ সমশ্চাভ্যুধিকম্চ দৃশ্যত 
ইত্যাদ্য।ঃ অন্র শ্রুহয়ো জয় জয়েতি স্বতক্ত/বিক্ষ।রাৎ 

শপ পপ“ গ্রাস. সস. স্প হ (স.. _ ০, পর ৬. পে. ০৮ পা এ সপ ০৯ পপ ্-__--ত শ পাশিপ শাসসী শশ  আপলানপী পাসপপপনপপপপা 

নাম মকলই ফল হইয়াছেন । জয় জয়, এই ক্রিণায় শ্ীধর- 

| স্বামী উৎকর্ষ আব্ষ্ষ।র করুন এই ব্যাখ্যায় এই প্রকার 
সর্ব্বোংকৃষী গুণ যোগ প্রযুক্ত মুখ্য রত্তি দ্বারাই শ্রুতি সকপ 
ভগবানে চর» করেন তাহা দর্শিত হইল ॥ 

শর্ত সকল যথ! ॥ 

হে ভগবন! আ'পনাপ মহিমা! এবং আপনাকে কেহ 

| জানিতে পাপে না, তথা আপণ।র সমান অথব। আপন! 

অপেক্ষা অধিকও কাহাকে দেখ! যাগ ন। ইত্যাদি । 
এন্থলে শ্রুতি সকল “জয় জয়” এই ক্রয়! পদে স্বীয় 

ভক্তির আবিষ্কার প্রযুক্ত ভগববৎ প্রকাশে ভক্তিতেই হেতু 
রি 



৮ শেপার এপ সপ স্পা পপ পাপজপস্প- পপ পা শপেশেীশীপীশিসীশিস পপ শি শা পা পপ পাশ শীশপিসপ স্পসপপিসপস্পসপাপাস শা পপটী্শ শী পিস্শী শাশিঁি্িপীশ প্পশ শশী 

ভগবহুসন্দর্ভঃ | 1 যট্সন্দর্ভঃ | ৫৮৩: 

পেস শি পাশাপাশি 4 সপ শশা শসা শশা াাপিসী শী ীশীশী শশী টি শশী পদ শশী তত শশ ৩০ এ এ. -. পচ, ও 

ভক্তিমেব তৎ প্রকাশে: হেতুং গময্স্তি কেন ব্য]পারেণ 

উৎ্কর্ধমক্ক্ষিরো মীত্যাশঙ্ক্য মায়া! নিরগন ছাপ স্বভক্তি 
দানেনৈবেত্যাুঃ | অজাঁং শায়াং জি | মনু মায়া শাম 

বিদ্য।(বদ্য। ব্রিক] শক্তিঃ। হি তদ্ধননে বিদ্যা 1 

আপি হতিও স্যাদত্যত্রাত দোষগুভীতগুণাং জীবাণামাত্ম 
বশ্মৃতি হেতাবাঁবন্য। লক্ষণে দেষে এব গুভীঠে] গৃহীত 
স্তৎ স্মৃতি ছেতু লিদ্য। লক্ষণ গুণো। ফ্যা তং স্বয়মব 

্বাবেশেনাপিদ।] লক্ষণ দেষমুত্পা্য ক্চিদেব কদাচি 

জানাইতেছে অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই ভগবান, প্রকাশিত হুয়েন। 

তগবাণ যদ এরূপ বলেন আামকি বাপার দ্বারা উতৎক- 

ধকে এাবি্ক্ষার করিব এই আশঙ্কায় শ্রুত্ডিম+ল কছিতেছেন, 

আপনি মায়াকে বিনাশ করিয়ু। নিজ ভক্তি দান তার স্বীয়. 

উৎকর্ষ আধবিক্ষ।র করুন এবং জা অধাৎ মায়।কে নাশ 

করুন| এ স্থঙে ভগবান যদি এ দূপ বলেন, অহে শ্রর্ত 

সকপ ! যদি মায়া নাম্নী বিদ্যা ও অবিদ কৃদ্তিকা শক্তি হইল, 

তবে মায়ার ছননে বিদ্য।রও হুনন সম্ভব হইল, এই আশঙ্কায়! 

শ্রুতি সকল কঙ্চিলেন “দে |ষ গৃভীত গুণাং” এই বিশেষণে 
মায়! দো(.ষর নিমিস্ত গুণ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে অর্থ।ৎ | 

জীব সকলের আত্ম খিস্মৃতির শিষিস্ত অবিদ।1| রূপ দোষেই | 
অবিদয।র স্মৃতি হেতু বিদ্য। রূপগুণকে গ্রহণ করিয়।ছে, স্বয়ং] 
স্বীয় নিজাবেশ দ্বার] অবিদ্য।. রূপ দোঁষকে উৎপাদন .করিয়! 

৪... 
[ ৯৫ ] | 



০১০১ 

সপ স্সিপস পসআজ +ত পপস পসপসপাা পালাল শীট? িিশিশশী তলস্পীশ্রাতী তত ৮ -স্পীশিটি রশ 2০ পল আনল পি লি 

৫৮৪ যট্দন্দর্ভঃ | | ভগবংমন্দর্ভঃ। 

দেব কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজতীতি তস্য স্ত্যাগা- 

ত্বক বিদ্যাখ্য গুণোহপি পোষ এব। তক্মান্তাং নির্ঘম শাং 

বিধান জীখেভে] নিজচরণারবিশশ বিষয়াং ভক্তিমেব 

দিশেতি তাৎপর্য ॥ ১৫৫ ॥ 

অতো! মায়।ঘাতকত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দ 

ঘনত্বং ভগবতে। ব্যগ্তয়ন্ত্যে। হতন্নরননমুখেন তাঁৎপধ্য 

বুকয। শ্রুতয়শ্চরত্তীতি ব্প্তিতং ॥ | 

শ্রুঠয়শ্চ ॥ ১ 
সর্বিস্য।ধিপতিঃ সব্বপ্যেশানঃ স বা এষ নেঠি নেতী- 

ত্যাদ্যাঃ ॥ | 

কোথাও, কথন, কোন প্রকারে, কোন জীবকে ত্যাগ করে) 

অতএব েই মায়ার ত্যাগ প্ররূপ খিদ্য। নামক গুণও পৌষ 

হইয়াছে, এ শিমিত এ মায়াকে নির্্মূলা করিয়া" জীব মক- 

লের প্রতি আপনার চরণারবিন্দ বিষয়া তক্তিকেই প্রধান 

করুন, ইহ।ই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫৫ ॥ 

অতএব মায়। নাশন যেগ্য শক্তি দার মায়াতীতত্ব ব্যপ 

দেশ করিয়া! ভগবানের সচ্চিণানন্দ ঘণত্বকে প্রকাশ করত 

তৎপদ্দের নিরসনাদি দ্বারা ও তাৎপর্য বৃত্তি দ্বারা শ্রুতি 

সকল তাহাতে চরণ করেন ইহ! গ্রকাশিত হইল ॥ 

শ্রুতি সকল যথ। ॥ 

দেই ভগবান্ মঞ্লের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, তিনি | 

] ্ 
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[১১ ৃ 

ভগবগুসন্দর্ভঃ 1] বট্সন্দর্ডঃ | ৫৮৫ 

স্পট 

ননু মায়ানাশং সংপ্রার্থ্য মম তছুপাধিক মৈশ্রর্য্যাদিকমপি 
ন।শয়িভুমিচ্ছথেভ্যত্র সমাদধতে ত্বমিঠি। যৎ য্ম্লাু | 

ত্বং আন! স্বরূপেনৈব সমবরুদ্ধ সমন্তভগঃ প্রাপ্ত ব্রিপা 
থ্িভূত্যাখ্যেশর্ষযাদিরসি। তন্ম্ভব তয়! তুচ্ছয়া তছু 
পাধিকৈরৈশ্র্যযাদিভি ব1 কিমিত্যর্থঃ | তথাচ স যদ জয়া 
ত্বজামিত্যত্র পদ্যে টীকা ॥ 
নহি নিরন্তরাহলাদ সংবিৎ কামধেনুরৃন্দপতে রজয়া 

কত্যমিতি। নহান্যেষামিন দেশ কালাদিচ্ছন্ং তবাষ্ট 

গুণিতমৈশ্বর্পসমেপিতু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্বদ্পরিমিত 

এই বটেন ছি না, ইত্যাদি । 

'অহে মায়! নাকে প্রার্থনা করিয়। আমর মায়োপাধিক | 

এখ্বধ্যার্দিকেও যে নাশ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছ। করিতেছ, এই 
প্রন্মের সমাধান করিছেন “ত্বমিতি” যে হেতু আপনি আত 

স্বরূপ দ্বার] সমস্ত এশর্ধ্য অবরোদ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরম 

ত্রিপাদ নামক সবৈশর্ধ্যদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেই তুচ্ছ 
মাঁষা ও মায়োপার্বিক এশ্বধ্যাদি দ্বারা কি প্রয়োজন আছে 

তথাচ। এ অধ্য।য়ের “স যদজয়াত্বজ।” এই ৩৪ শ্লোকের 

টীকা] এই যেনিরস্তর আহ্লাদ বিশিষ্ট জ্ঞান রূপ কামধেনু 
সমুহের পতি যে, আপনি আপনার মায়! নাবী ফ্লাশীতে গ্রয়ে। 
জনকে ? অথাৎ তাহাতে ০ক।ন প্রয়োজন নাই। তথা অন্যের 

ন্যায় দেখ কালাঁদর পরিচ্ছন্ন আপনার অষ্ট গুণ্তি এর্ব্ধয 

্ 



পতি পাচ সপ টপ আসিস 

| ৫৮৬ ষট্লন্দর্ভঃ। [ ভগবশুদন্দর্ডঃ 

.. মস সা আপ পপ. সপ... ০৯ পপ পপ 

গিশ্টার্থঃ। ইব্যষা ॥ 

আর্ত শা.কান আসরুপশাত বাচকেন তথা ভগ শবেন 

স্লরূপ ভূত গুণব!চঢকনেদং ধ্বনাতে। স্বরূপাদি শব্দ। 

ঈশ্বরাদি শব্বাশ্চ শ্বনূপমাত্রাবশন্বন তয়া হপি জঢ্যা 

নির্দে্ ং শর, হাতি ॥ ১৫৬ ॥ 

শী গয়শ্চ ॥ 

যাজক ভগব।ং স্ুদ্াত্বিকেত্যাদা|ঃ. পরাসা শক্তি 

বিবিধৈধ শ্রাধত উত্যাদকাশ্চ। সচ স্বরূপ শক্তিঃ 
গব্েধেব গম্যচ উত্যান্ঃ। অগাশি স্থানগাণি জগস্তি 

নহে, পরস্য পরিপূর্ণ শন্দ্ণনুলন্ধ প্রযুক্ত অপরিমিত হইয়াছে । 

এশ্থপে আতা অর্থাৎ ম্বরূপমান্রে শব্ববাচক দ্বার। তথা ভগ- 

শব্দ অর্থ স্বরূপ ভূত গুণবাচক দ্বারা উহ্াই প্রকাশ হই- 

তেছে। স্বরূপাঁদি শব্দ সকল ও ঈশ্বরাদি শক সকল স্বরূপ- 

শাত্র অবলম্বন কূপেও রূটিদ্বার। নির্দেশ করিবার শিমিন্ত শক্ত 

হয়ুন ॥ ১৫৬ ॥ ্ 

৪ শ্রুতি সকল যথ। ॥ 

ভগবান যহ স্বরূপ তাহার শক্জিও তৎ শ্মরূপ। ইত্যাদি। 

 ভুশ্গধাঁনের বিধিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হওধ| যায়| ুগ- 
ধামের সেই স্বরূপ শক্তিকে সকলেই জানিতে পারেন, এই 
বিষয়ে অতি সকল কহিতেছেন। 

অগ' শব্দের অথ”স্থাবর, জগ শব্দের অর্থ 'জঙ্গম) এই 

এপ 



চা ই সি 
ভগবগসন্দর্ভঃ | ] ষট সন্দর্ভঃ | &৮*৭, 

জঙ্গমাণি ওকাংসি শগীগাণি যেষাং তেষাং সর্রবেষামেব 

ভীব!নাং যা অখলাঃ শক্তয়ন্তাসামুদ্বোধকে সতি সন্যো- 

ধনং। &েধষু বিচিত্র শক্তি ব্যজজকত। দর্শনাৎ ৷ 'মাঁয়ায়। 

অপি ত্বদীক্ষণেনৈন ক্ষমত্বাৎ ত্বং স্বরূপ ভূতাশেষ শক্তি 
পহরীরত্বাকর ইতানুমীয়ত উত্যর্থঃ ! যদ্বা। নন্কু মায় 

হননে তছুপাধেজী বিদ্য তু শত্তিহানিঃ স্যাৎ। তত্রাহুঃ | 
এগেতি । অর্থঃ পুর্নবদেব | ততঃ স্বরূপ শটজ্যব প্রত্যুত 
তেব!ং স্থখৈকপ্রদ। পুর্ণা শক্তির্বিষ্যতীতি ভাবঃ। 
অত্রেথং ভটস্থ লক্ষণেন শর হয়শ্চরস্তীতুযুক্তং ॥ ১৫৭ ॥ 

৯ শি িশটা্শাীশীটিশ তত শশা তা শীট তত তি শিস ীপিশীপপীশিপীশি তি শিস পাপী | তশপপ্প তাণ শি তি শা শা াশাীাশীাপীসীসপীীিস্পাা পিস গাী শিপ আপ পপ 

সকল যাহাদের ওকঃ অর্থ। শরীর হইয়াছে, দেই সকলজীবের 

যে সমস্ত শক্তি, হে ভগবন! আপনি তাহাদের উদ্বোধক, | 
উহ সন্বোধন পদ । যেহেতু সেই দকল শক্তিতে বিচিত্র শঞ্তি | 
প্রকাশ দেখা গিয়াছে । মায়ারও আপনার ঈক্ষণদ্বারাই ক্ষমতা 

হইয়ছে। ্মাপনি অশেষ শক্তি তরঙ্গের সমুদ্র স্বরূপ হইগা- 

ছেন ইহা অনুম।ন হইতেছে । অথবা অহ! মায় বিমাঁশে ] 

মায়োপাধি জীবের ও শক্তি হানি হইবে এই প্রশ্নে কহিতে- | 

ছেন। «অগেতি” ইহার অর্থ পূর্বের ন্যায়। তদনস্তর স্বরূপ | 
শঞ্জি দ্বারাই? শ্রত্যুন্ত মেই সকল শক্তির এক স্থথ প্র্দা | 

পূর্ণ শক্তি হইবে ইহাই ভাবার্থ। এ স্থলে এই প্রকারে তটস্থ 
লক্ষণদ্বার। শ্রুতি. সকল ভ্তব করেন ইহ! উক্ত হইল ॥ ১৫৭ ॥ | 

রাজ ক 



উজ 

৫৮৮ ঘাট্লল্দর্ভ; 1 [ তগবহসন্দর্ডঃ | 

শ্রেঃতয়ুশ্চ ॥ 

কোছোবান্যাদিতা।দিক2 প্রাণস্য প্রাণমিত্য।দিকাঃ। 

তমেব ভাম্তমিত্যাদি”ঃ। দেছাস্তে দেবস্ত।রকং ব্রহ্ষ 

ব্যাচষ্টে। যস্য দেবে পর! ভক্কিরধথা দেবে তথা গুরো। 

তপ্যৈতে কখিতাহার্ধাঃ প্রকাশন্তে মহাজন ইত্য'দ।াশ্চ | 
ননু বিশেষতে! ভবতাঃ কথং জান যদঙ্গায়াং মম কৃশ্যৎ 

নাস্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব রূপ শক্তা? সমবরুদ্ধ 

সমস্ত ভগ ইতি। তত্রাহুঃ কচিদিতি কচিৎ কদাচিৎ 
সস অপ সপ সপ শসা শী শিপ শশা পিস পা শপ চপ জপ অর পপ রর“. ৭ পপ শপ পেস স্সপিসিপীদ 

শ্ু/ত সকল যথা ॥ 

ডাহা হইতে অন্য £ক আছে, ইত্যাদি । তিনি প্রাণের 

প্রথণ ইত্যাদি । তিনিই প্রক(শ পাইতেছেন ইত্য।দি | মৃত্যু 
কালে সেই দেব তাঁরকত্রহ্ম উপদেশ করেন। যেব্যক্তির 

দেবের প্রতি শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হইয়াছে, যেমন দেবে তদ্রপ 
গুরুতে ধাহার শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হইঞজাছে, সেই মহাক্মার সম্বন্ধে 

 এইঠকথিত অর্থ লকল প্রকাশ পায় ইত্য।দি। 
রা ভগনান্ বদি এরূপ কহেন অহ্ে শ্রুতে সকল! মায়াদ্৷র! 

যেআমার কোঁন কাধ্য নাই তাছ! তোমর। কি প্রক।রে 

| বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, তথ সচ্চিণানন্দ ঘন যে আমি 

স্বরূপশক্তিদ্বারা সমস্ত এখর্ধযকে অবরোধ করিয়। র!খিয়াছি | 
তাহাই বাকি প্রকারে জানিলে? এই প্রশ্নে শ্রতি সকল 

৯ -ঁ 
হা পি চপ এরপর হর্স 



শপ পা সপ পম শসা রত 
পপ শী 

4 + 
ভগবৎসন্দর্ভঃ |] ষট্মন্দর্ডঃ | ৫৮৯ 

বল পপ ৬, পপ আপ পক আজ পা আও পা পাপ পাস পপ পপ এ পপ সস 

স্যক্ট[দিমমখে পুরুমরূ পণ *জ্য়। মায়য়। চরতঃ করীড়তঃ | 
নিহাঞ্চ স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কীত স্বরূপভূত ভগেন সত্যঙ্ঞানা- 
এন্দৈক রসেনাতবন] চর 5? ত4 গস্মন্লক্ষণো নিগমঃ শব্দ- 
বূপেণ দেবতা রূপেণ 5 অন্ুচরেৎ সেবতে । তম্মাঘয়ং 

ত€ পর্ববং জানীম ইত্যর্থচ | কর্মাণ ষষ্ঠী ॥ ১৫৮ ॥ 

এওছুক্তং শবর্ঠি। অভ্র ধিবিংধাডেদ; ত্্রেগুণ্য বিষয়ে 
নস্ত্রৈগুণ্যশ্চ । তএ ত্তরৈগুণ। !বষর 1স্রবিধঃ প্রথম এরকার- 

স্ত।বৎ তদবপন্ন তাটস্থ্যেন ধল্পক্ষকঃ। যথা যতে! 

পপ... ৭. ০ শশা তা শশা ৮7 ৩5 - শ। - ট শি ১ ক শশা শােপপা 7 পাস পাস্পিপ্পা পেস পাশ 77 হা ৮ পপাপাসপপীশ্স পপ ৯. শপ ই ৭ পপ রর আও » পা 

কঠিতে.ছন | “ক্িদিতত” কচিৎ শন্দের অর্থ কদ।চিৎ 
আর্থাৎ কখন স্থষ্ট্য।বি সময়ে পুঞষন্ধপে মায়ার সহিত ক্রীড়। 
করেন। কস্ত যখন ন্বর্জপশঞ্জিনারা প্রকাশিত স্বরূপ ভূত 
এশ্বর্ষের মহিত সত্য জ্বান ও গ।নন্দৈক রন ম্বদপে আপন 

স্বরং ্রাড়া করেন । তখন আমাদের প্বদূপ বেদ শবরূপে 

ও দেব রূপে অংপনার অনুচর্গণ অর্থাৎ সেবা করেন। 

অধ*এপ আমরা সেই মকল দাশি, ইছ!র অর্থ এই | ( অন্য 

চরতঃ ) 'এস্থে কর্মে ষষ্ঠী ॥ ১৫৮ ॥ 

এই [বময় কপিত হুইহেছে॥ 

এম্বংল নেদ ছুই প্রাকাগ, টৈনশ্য বিষয় ও নিক্ত্রেগুণ্য। 
তন্মধ্যে ভ্রেগুণ্য ট্ষিয় ঠিন প্রকার । এ তিন প্রকারের মধ্যে 

পথম গ্রকাঁর এই | তাখার অবলম্বন তটস্থত1 দ্বার। ত।হার 

? ্ঁ এ ০ পপ পপ পপ সিলাস্পী শিপ ৮ ৮৩ পাশ পিপি ৮ - পশলা শশা শশী শিপ পিপি পপ সি পি উপ টি ১১ ৮.২-৬৮:58 সপ পপ পাও পি আপ পপ | পাশে শি শি পে সস পাপী শাস্পাশী 2০ 

পা স্পা পপ 

পসরা সপ্্মতশ শাশিপিত পাশাপাশি পি তি 



পর খপ সম জপ আজ লি রিপ্দিকপপ্লসলপাবানিলিলিদীপদাপাসি 
৫৯১৩ ঘট্সন্দর্ড: । [ ভগবৎমন্দর্ভঃ। 

বা ইমানি ভূতাশা *্য।।দঃ | 
দ্বিতীয় প্রকারশ্চ ত্রিগুণময় শুদীশিতব্যাদি বর্ণনাদিদ্বা রা 

তন্মহিমাদি দর্শক? ॥ 

যথ।। ইন্জে। জাতে হদপিতম্য রাজ্যেত্যাদি ॥ 

তৃতীয় গ্রকারশ্চ ত্রেগুণা নিরাসেন পণম বস্তৃদ্দেশকঃ | 
সে! হপ্যয়ং দ্বিণিধঃ নিষে৭দ্বারা সামান্য'ধিকরণয দ্বার! 
চ। তত্র পূর্ববদ্ধ!রাঁ। অস্থুল মননু নেতি নেতীত্যাদিঃ। 

উত্তরদ্বার। | সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম তত্ব মশীত্য।দি ॥ 

পৃনিবাক্যে তজ্জাতত্ব।দিতি হেতোঃ পর্ববস্যৈব ব্রন্মত্বং 
সা ২ পপ ০ পপ ২ পর ১ এ এ ০৮ শী ০ ৮ শা শপ 

দর্শক । যথা। যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে 

ইতার্দি। দ্বিতীয় প্রপণর এই । ত্রিগুণময় তাহার ঈশিত- 

ব্যাদি বর্ণনা দ্বার তাহার মহিমা্দির দর্শক | যগা। ইক 

স্থ।বর জগমের রাজা হুইয়াছেন। ইত্য।দি। তৃতীয় প্রকার। 

| ভ্রৈগুণ্যের নিরাশ দবার। পরম বস্তুর উতদ্দশকঃ। ইহাও দুই 

| প্রকার | নিষেধ দ্বারা ও সামান্যাধি করণ দ্বারা । তন্মধ্যে 
| নিষেধ দ্বারা যথ।। তিশিস্ুল নহেন।, তিনি সুক্ষা নহেন 

ইত্যাদি । উন্তরা সামান্যাধি করণ দ্বার! যণ।।| এই সমস্ত 

জগৎ ব্রন্মপগরূপ। সেই ব্রহ্ম তুমি। পুর্বব বাক্যে অর্থাৎ 
[ সর্ববং খন্বিদমিতি ] এই বাক্যে পগমেশ্বর হইতে. জাত- 
ত্বা্দি হেতু সকলেই ব্রন্ধত্ব নিদেশশি করিয়া তন্মধ্যে 

৮ 



পর পা পানা সপ ৮ তা চো সসস্প্স্প 

৮] 00 রর 
ভগবগসম্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ৫৯১ 

নির্দিশ্য তত্রাবিকিতঃ সদিদগিতি প্রতীতি পরমা শ্র:য়া 

যেহংশঃ স্ এব. শুদ্ধং ব্রন্দেত্যুপদ্দিশ্যতে। উত্তর বাক্যে | 

ত্বং. পদার্থসা তদ্বচ্চিণাক'র তচ্ছক্তি বূপত্বেন ত্বৎ পদ।ঘৈ- 

ক্যং যছুপপাদ্যতে । তেনাপি তত পদাং৫থাহুপি ব্র্ষে- 
বেোদ্দিশ্যতে | তৎ পদর্থজ্ঞানং বিনা ত্বং পদার্থ জ্ঞান! 

মাত্রমকিঞ্িৎকরমিতি হি তু পদোপ ন্যাসঃ ত্রেগুণ্যা ত্বি- 

ক্রমস্তৃঙয়ন্রাপি। গন্ত ত্ৈগুপ্য নিরাসেন তছুদ্দেশে ত্র |]. 
তদীয় ধর্থাঃ স্পব্উমবগম্যন্তে তত্র ভগবণড পরত্বং | যত্রত্ব- |. 

স্পব্টং তঞ্জ ব্রঙ্গ পরত্বমিত্যবগন্ডবাং ৷ ব্যাথ্যাতস্ত্ৈগুণ্য- | 

অবিকৃত এই জগৎ সৎ (নিত্য ) এই জ্ঞানের পরম আশ্রয় ৃ 

যে অংশ তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম উপনিষ্ট হইয়াছেন। আর উত্তর 

বাক্যে (তত্বমাস ) এই বাক্যে, ত্বং পদার্থের তদ্রপ চিদ্দ! 

কার তদীয় শক্ত রূপ দ্বারা ৩ পদার্থের সহিত যে এঁক্য 

উপপাদন করিয়াছেন তাহার দ্বারাও তৎ পদার্থকে ব্রহ্গ 

বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তৎ পদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে ত্বং 

পদার্থ জ্ঞান অকিঞ্চিৎ কর হয়, একাগণ তৎ পর্দের উপন্যাস 

হুইয়।ছে । উভধ স্থলেই ব্রেগুণ্যের অতিক্রম জানিতে হইবে । 

এস্থলে ত্রেগুণ্য নিরান ছার ভগবছুদ্দেশে যে স্থপে ভগব€ু | 
সম্বন্ধীয় ধশ্ম সকল স্পন্ট বোধ গম্য ছয় সেই স্থলে ভগবহ | 
পরত্ব, আর যে স্থানে অস্প্ট বোধ হয়, সে স্থলে ব্রহ্মা পরস্ব 
জানিতে হইবে । এই ত্্রেগুণ্য বিষয় ব্যাখ্য। কঞ্জা হইল ।. 

ঢ এ 

পরপর ডি ০ 

৪ 

চটি ঠক | 
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রা 7 
(৫৯২ ষট্লন্দর্ভঃ | [ ভগবগুসন্দর্ভঃ| 

সস পপ পাপ” পা পা পি স্াশাসীাাশীীলী শী স্পা পপি ও তাস পাশা ২ স্পেশ্পগপা পাতি শা 

বিষয়ঃ তদেতদজা চরতোহণুচবেদিতি ব্যাখ্যাত্ং। ॥১৫৯ 

অথ নিস্ত্েগুণ্যোহছপি ধিবিধঃ ব্রহ্মপরে। ভগবশুপরশ্চ | 
যখানশ্দো প্রন্েত্যাদি | ন তদ্য কার্ধাং করণঞ্চ বিদ্যতে 

নত সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | পরাস্য শক্তিরিবিধৈব 
অধ়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাদ্িশ্চ | তদে- 

তঙ্দাতুনা চরতোহমুচরেপিতি ব্যাখ্যাতং ॥ ১৬৯ ॥ 

অতঃ শ্রুতেন্তর্চারিত্ব মিদ্ধং । সাক্ষাচ্চারিত্বং চ নিস্্রেগু- 

ণ্য/নাং স্বতএব। অন্যেষাং তু তদেক ধাক্যতয়া জ্বেয়ং। 

অতএব এই অজ। অথাৎ মায় সহ যে ক্রীড়। করেন তাহার 

ব্যাখ্যা হইল ॥ ১৫৯ ॥ 
অথ নিস্ত্রৈগুণ্ও ব্রহ্গপর এবং ভগবত্পর ভেদে ছুই 

প্রকার হয়। যথ! আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যার্দি। তাহার কারা নাই, 
তাঁছ।র করণ নাই, তারার সমান নাই ও তাহ! হইতে অধিকও 

কেহ দৃ্ হইতেছে না। ইহার নান। প্রকার শ্রেষ্ঠ। শক্তি 
শর্ত হইতেছে, ইহার জ্ঞান, বল ও ক্রিঘ্না স্ব'ভাবিকী অর্থাৎ 

স্বতঃ পিদ্ধা হইয়াছে ইত্যাদি । অতএব মায়ার সহিত ক্রীড়া 
করেন, তাহার এই ব্যাখা] করা হইল ॥ ১৬৯ ॥ 

অতএব শ্রন্ততির ভগবচ্চারিত্ব সিদ্ধ হইল ও শিস্ত্রৈগুণ্য শ্রুতি 

সকলেরও আপন! হইতেই সাক্ষাৎ চারিত্ব সম্পন্ন হইল । অন্য 
শা হ্ঃ 

আর এ ও ১ আর ররর রস 



|. 
তগবৎসন্দর্ভঃ || ষট্সন্দর্ভঃ | ৫৯৩ 

মাযানিরসনার্থমেব তদগুধানুবাদঃ ক্রিয়তে পশ্চাদখণ্ডা 
[| মেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবতস্বরূপগুণাদিকং নির্দে 

শ্যত ইতি তদ্েক বাক্যত। দ্যোতনয়া স এষ এব পিদ্ধা- 

স্তোহম্িন্স,পক্রম বাঁক্যে সমুদ্দিউঃ। তখোপসংহাঁরেচ : 

শ্রুতয় স্ত্বয়ি ছি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধন ইতি । 

্রতয়শ্চ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ | ন চক্ষুর্আোত্রং ন তর্কো 
ন স্মতিবেদোছোবৈনং বেদয়তীত্য।দ্যাঃ। ওপনিষদঃ 
পুরুষঃ ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ১৬১ ॥ 

অর্থাৎ ত্রেগুণ্য বিষয় শ্রঙ্ঘতিঘকলেরও ত।হ।তে একর বাক্য- 

তার দ্বার! চরণ জানিতে হইবে । মামা বিনাশের নিশিত্তই 
তাহার গুণানুবাদ করিয়া! থাকেন । পশ্চাৎ অখণ্ড। সেই 
মাস্সাকে নিরাস করিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুণাঁদিকে নির্দেশ 

করিতেছেন। ত!হার এক বাক্য প্যোতন! দ্বারা সেই .এই 
সিদ্ধান্ত এই আরস্ত বাক্যে সমাক উপদেশ করিয়াছেন তথ। 

সমাপন বাক্যেও ভগবাঁনে পর্যযবশায়ী শ্ীগতি সকল অত 
পদের নিরলন দ্বার! আপনাতেই পর্যযবলান হন. এই দাত 
বাক্য সম্যক উদ্দিষ হুইরাছে ॥ 

মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শর্ত সকল যথা ॥ 

চক্ষুঃ, কর্ণ, ভর্ক, স্মৃতি ও বেদ ইহারা এই ভগবানকে 
জান।ইতে পারেন না ইত্যাদি! উপনিধৎ সন্বস্বীপ্র পুরুষ 
ইত্যাদিও ॥ ১৬১ ॥ | 

ঠি ূ ূ ছুট 



্ নিন টি কির তি চা 

৫৯৪ বট্পন্দর্ভঃ | | ভগবগুসন্দর্ডঃ | 

অথ বিশেষতে। ব্রন্মণ্যপি যথ। চরন্তি | ব্রঙ্গণে চরম্তীন।- 
গপি যথ] শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবশানং তখৈনে।দ্িশন্তি ॥ 

বৃহছুপলপ্ধমেতদবয়ন্ত্য বশেষতয়। 

যগ উদযান্তমযো বিকৃতেম্র্ণদ বাবিক্ৃতাৎ। 
আত ধাষয়ে। দধু স্তবমি মনে। ব$নাচরিতং 

ক্থমনথা ভবন্তি ভূবি দর্তপদানি নৃণাং ॥ ১১৪ ॥ 

পপ পপ পপ পা শিপ সপ্ম্জপপস্প পাম্পে পশাপ্িপিপস্পও পাশ শশা স্পা পাকে শপে স্পী শিস পপি শী? ০ শত পপ পপ প্পা শশা পাশ পাপী 

তথ বিশ্ষেরপে ব্রন্দেই যেজপ শ্রগঠি সকল চরণ করেন 

এবং ব্রঙ্গে চরণ বিশিষ্ট আুগাতি সকলের যে রূপে ভগবনে 

পর্যপণপ।ন হইঈয়। থাকেন, সেই বূপই উদ্দেশ করিতেছেন ॥ 

১০ স্কন্গের ৮৭ অপ্যাে ১১ শ্লোকে আ্তি বাক্য যা ॥ 

আর্গত সকল কহিপেন, এই বিশ্বে যাহ কিছু দেখিতে 

প।ওয়| যায়, এ সক্পই অশেষকপে বৃহৎ ব্রঙ্গশ্বরূপ বলিয়! 
আপনাকে জানি, মেহেতু বিকৃত মুস্তিকা হইতে বিকৃত 

ঘট।দির উৎপত্তি বিনাশের না।য়ু অধিকুত ব্রহ্ম হইতে এই 

বিকৃত বিশ্বের উপয়ান্ত হইতেছে, 'তএব খষিগণ অ!পনাতেই 
মন ও বাক সমর্পণ করেন, শ্ুতর।ং মনুষ্য দিগের পদ যে 
কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক পুথিবীত্ে অদন্ত আপ ৫কেন 
হইবে? অর্থাৎ যেমন কান্ঠ পাষাশাদ কিছুই পৃথিবী হইতে 

ভিন্ন নহে সেই রূপ বেদে যাহু। ছু দিকার জাঁত কথিত 

1. হয় মকলই তেবল আপনাকেই প্রতিপাদন করে ॥ ১১৪॥ 



স্পেস শশী শিপ শীশীাশীশাপী সাপ 

রি ১৫ 

ভগ্গবুসন্দর্ভঃ। ] যট সন্দর্ভঃ | ধ৯৫ 

এতৎ সর্ববং বৃহং ব্রদ্মেবোপলন্ধং অবগতং। তশু কথং 
বিকৃত্ডেবিশ্বস্য সকাশাদবশিষ/ম।ণত্বেন। কিধিব ম্ব্দিব 

যথা বিকৃতের্ঘটাদেঃ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সব্বং ঘটাদি 
দ্রব্যং মুদেবোপলন্ধ। দৃষ্ট| তথা বুহদ পীত্যর্থঃ | তত্র হেতুঃ 

যতে। বৃহত্তঃ সকাশাদ্বিকৃতের্দযাস্তময়ো অবয়স্তি মন্যান্তে 

শ্রগতয়ঃ | যতো ব! ইমানীতাদ্য।ঃ| তম্ম।ন্মুৎ সাম্যং 
তস্য যুজাতে ইতি ভাবঃ। তরি কথং তদ্বদ্বিকারিত্বমপি 

নেত্যানঃ অবিরুত।হ শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্ব্দিতি ন্যায়েনা- 

_ সপে তত সপন ৩ পি অত পিশাশীশশ শশী শি প৮ "শীট শিট সদ পাশাপাশি িাপপপ শপ পিসী পপ শপ ৯ সপ পপ» সপ 

তাৎপর্ব্য । এই সকল বৃহৎ অর্থ।ৎ ব্রঞ্গই উপলব্ধ অর্থ 
| অবগত হুইতেছেন। কি প্রকারে বিকৃতি অর্থাৎ বিশ্ব হইতে 

অবশিষ্যম।৭ দ্বার। কাহার ন্যায় অর্থাৎ স্বর্ভিক।র ন্যায় যেমন 

বিকারাপন্ন ঘটি হইতে অবশিষ্ট দ্বার সকল ঘটাদি দ্রব্য 

ম্ভিক! রূপে উপলব্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়। থাকে সেইরূপ বৃহৎ, 
ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাতে কারণ এই । যে বৃহৎ 
হইতে বিকৃত জগতের উদয় ও অস্তকে মানিয়। থাকেন ॥ 

শ্রঙ্ততি সকল যথ। ॥ 

ষাহ হইতে এই ভূত সকল জন্দিয়াছে ইত্যাদি । সেই 

হেতু তাহার ম্বত্তিকর সহিত সাম্য উপযুক্ত ইহাই ভাবার্ঘ। 
তবে ত।হ।র ধিকারিত্ব কি রূপে হইল এই আশঙ্কার নিবারণ 

করিয়। শ্রুতি সকল কহিলেন “অবিকৃতাৎ” অর্থাৎ বিকার 
? 
শত 



| ৫৯৬ ঘট্সল্দর্ডঃ | [ ভগবহসন্দর্ভঃ | 

চিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যাবকৃতমেব যদঘত্ম।দিত্যর্থঃ | যদ্যপ্য 

ত্রাপি সশক্তিকমেশ বৃহছপপদ্যতেে তথাপ্যাব্ফিত ভগ- 

ধন্বেনানুপাপানা ব্রন্মেবোপপাদিতং ভবতি। সব্দথ 
শক্তি পরিত্যাগে তদুপপাদনাপামর্থযাৎ তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ। 

 তক্মাদত্র ব্রন্মেবোদান্ধতং । অতএব স্বগ্নান্র দৃষ্টান্তেন 
কতৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতং ॥ ১৬২ ॥ 
তদ্দেতদ্র ক্ষ প্রতিপাদনমপি ্ীভগবতোব পর্য্যবস্য তী- 

ত্যাহুঃ । অত ইতি । অতো। ব্রহ্ম প্রতিপাদনাদপি খষখে! 

বেদ স্ত্বয়ি শ্রীভগবত্যেব মনস আচরিতং ত।ৎপর্য্ং বচন- 
জী জিপ পীর পপিলশিশ্শি 

শৃগ্য হইতে । ক্রন্মসৃত্রেন্র ২ অধ্যায়ের ১ পারের ২৮ সুত্রে 

গ্্াচতেতস্ত শব্দমূলত্বাৎ* সগুণ নিগুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রব- 

| খের বেদোক্ত শব্দই মূল ইত্যাদি ন্যায় হেতু অচিন্ত্য শক্তি- 

| দ্বার! তথাপি ঘষে হেতু বিকার শুন্য হুইয়াছেন। যদ্দিচ এস্থলে 
শক্তির লহিত বর্তমান বৃহৎকে উপপন্ন কিয়।ছেন তথ।পি 

. | আবিষ্কৃত তগধত্ব দ্বার! অনুপ।দান প্রযুক্ত ব্রহ্মই উপপাদিত 
| হইলেন। যেহেতু ল্রধিতো। ভাৰে শক্তি পরিত্যাগ করিলে 

বিশ্ব মাধনের অসামর্থয ও তুচ্ছত্ব আপঠিত হয় অভএব এ 

স্থলে ল্রক্ধকেই উদ্বাহুরণ করিষছেন। অতএব মৃশ্মাত্রের 

ৃষটীত্ত দ্বা! কর্তৃত্বাদিও উপশ্থিভ হয় নাই ॥ ১৬২ ॥ 

অতএব এই ব্রহ্ধ প্রতিপা্দন ও শ্রীভগধানেই পর্থযবসান 
হইযঠাছে এই অতিগ্রায়ে কছিতেছেন “অত ইতি” এই ব্রহ্ম 

1%. ঁ 

পপর লট ০.৯ ক সি জল পপ লা ০০০০ ০০ 
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আস পপ শিস পক আপা 

স।াচিপিতমভিধানং চ দধুর্ধতশন্তঃ| ভ্বয়োরেক বস্তৃত্বাৎ | 

ভগাঁদীনাযাপিক্কারানাবিঞ্ষার দর্শনমাত্রেণ ভেদ কল্পনাচ্চ | | 

তত্রার্থান্তর ন্যাসঃ ৮ 

নৃণ!ং ভূচরাণাঁং সম্গদর্শিনামসম্যগ্দর্শিনাং ব। ভুবি দতানি 
শিক্ষিপ্ত।নি পদ।নি কগখ্যথ। 'বন্তি ভূবং ন প্রাণ,বন্তি 
অপিতু তত্রৈব পর্যাবস/!স্ত তল্মাদঘধ। নথমপি প্রতিপাদ- 

মন্তু ফলিতং তু ত্ববাব ভবতীাঠ ভাব? ॥ ১৬৩॥ 

ওছুকতং | 

প্রতিপাদন হইতেই খাষি অর্থাৎ বেদ সকল ভ্রীভগবান ষে 
আপনি আপনাতেই মশের আচার অর্থাৎ তাৎপর্ষ7, ন্গের 

আচরিত অর্পাৎ অভিধানক্ “দধু$? আর্াৎ ধারণ করিয়।ছেন। 

যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান উভখই এক বস্ত। কারণ ভগাঁ্দির 
প্রকাশ ও আগ্রকাশ দর্শন্মাত্র দ্বারা ভেদ কল্পনা হুইয়াছে। 

এ স্থলে অর্থান্তর নান করিতেছেন ॥ 

সশ্যক্দশা ও শগসম্যক্ দরশশী নু অর্থাৎ ভূচর সকগ্পের 
পৃথিবীতে দন্ত অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত পার্সঞল কি প্রকারে জয়! 

হইবে, কেন পৃথিশীকে না প্রাপ্ত হইবে তধশা তাঈহাতেই 

পর্্যবসান হইবে? অঞ্ঞএস যে কোন প্রক।রে প্রতিপন্ন করঃন 

কিন্ত ফলিতাথ” আপনাতেই হনে এই ভাবার্থ॥ ১৬০ | 
৩ ক্ষন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লেকে যথা ॥ 

স্পা ০ ০. জঙ আবাস পপ শ শিস ৩৮০ এ ররর, ০ সস... ৯৮ ক 



আস 

(৫৭৮ ষট্সন্দর্ভঃ| রি 

জ্ঞানযোগশ্চ মন্িষ্ঠো নৈশ ণ্যে। ভক্তিলক্ষণঃ | 

ঘয়োরপ্যেক এবাথে ভগব্চ্ছব্দপক্ষণ ইত্যাদি 

'আত্র শ্রু তযশ্চ মাধ্বভাষ্যগম1ণিতাঃ। 

হন্তে তমেব পুরুষং সর্দাণি নামান্যভিবদন্তি । যথ! নদ্যঃ 

স্পন্মমানঃ সমুদ্রাণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবগেবৈতা!ন 
নামানি সর্বাণি পুরুষমভিবিশম্তীতি । তদেবং ভগবত্বেন 

ব্রহ্মত্বেন চ ত্বমেব তাৎপর্য ভিধান।ভ্যাং সর্ব নিগম 

গোঁচর ইত্যুক্তং ॥ 

তচ্চ যথার্থমেধ নতু কা্পীনিকশিত্যছঃ ॥ ১৬৪ ॥ 
এ শশী 

সদ শশাশীক্ি প্পিশটাশীশী শিপ ীক্পীীসীিশী তি শীত (সপ পা শা সীস্পীাসপাপপাশাসপ 

কপিলদেব কহিলেন, ৫ হে গাতঃ | নৈগ ন্য জ্ঞানযোগ এবং 

মদ্বিষক ভক্তিরূপ যে ধেগ এই উভয়ের একই প্রক্মেজন 

অর্থাৎ এই ছুইয়েতে ভগবান কেই প্রণ্ত হওয়া যায় ইত্যাদ্দি। 
এ স্থলে মাধ্বভাষা প্রম।ণিত। শর্ত সকল যথ। ॥ 

অহো! সমুদয় নাম সেই পুরুষকে বলিয়। থাকেন। 

যেমন নদী সকল পেগবতী হইয়া] সমুদ্রকে আশ্রয় করতঃ 
সঞ্ুত্্র প্রবেশ করিতেছে, তদ্রূপ এই সমুদয় নাম পুরুষে 

| প্রবেশ করিতেছে ॥ | 
| অতএব এই প্রকারে ভগবত্ব ও ব্রহ্গত্বরপে আপনিই | 

তাৎপর্য ও অভিধান ঘার। সকল বেদের গোচর হইয়াছেন, 
ই! উক্ত হইল, ইহু। ধথ।থই বটে কিন্তু কাল্পনিক নহে এই 
অভিপ্রায়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥ 
১০ স্কন্ধের ৮৭ তাধ্য।য়ে ১২ শ্লে।কে শ্রুতি বাক্য যথা ॥১৬৪।॥ 

সঁ 
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হুর 

ভগবহুসন্দর্ভঃ 1 ] বট্সন্দর্ভঃ | ৫৯৯ || 

-শাসপি শশ শাহ পেশ পি পা? পাস্পিশ পপি - --পাশ 710 টি ০ শপ শস্পিতপেশ্িশ শা ৯ এ লাস স্ি্প শা পির আহ 

শা শিশীশীিশ শশা পাশা” 25 2 শন শা সা শি ৮৮- শ্টাশিট ৮ লি শশী শট শি সা শাশীটাপিশাস্রি সী 

ইতি তব নুবযুক্ত্র্যধিপতেহুখিল লোকমলক্ষপণ 
কথায়তান্ষিমবগাহ্য তপাংমি জহ্ুঃ | 

(কমুত পুনঃ স্বপাম বিধুতাশয় ক।লগুণাঁঃ 

পরম গভজীন্তি যে পদমজত্ব সুখানুভবহ ॥ ১১৫ ॥ 

ভে!স্/ধিপতে ত্রয়াণাং ব্র্ষাপীনাং পতে। তভদ- 
বতারী নারাধণাখ্যঃ পুরুষ; তদ্যাপু।পরিচর স্বরূপত্ব।- 

দধিপতি ভগবান । ততে। হে সব্ষেশববেশ্বর যন্থ্রা 

স্বঘ্যেব সেদানাং তাঁৎপর্য/(মভিধানঞ্চ পর্যবপিতং ইতি 
অতোহেতোরেন সুরয়ে। বিবেকিনঃ । পরম্পরা 

হে জ্রিগুণশাযাম্বগীনর্তক ! আপনিই সর্কবকারণ রূপে পর- 
মর্থ বস্ত, যখন বিবেকর। আপনর অখিল লে।কবুজিন নির- 

সন হেতু কাণ্ড স্ধাপিন্থৃতে অবগাহন পুর্বক পাপ ও ছুঃখ 
হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন হে পরম! যাহারা স্বরূপ বিস্ফ,রণ 
বার। রগাঁদ পারভ্যাগ পুর্বক অখণ্ানন্দানুভব রূপ 
আপনার ম্বর্ধপ ভজশ। করেন তাহার যে পাপ ও ছুঃখ হইতে 

উত্তীর্ণ হইবেন তদ্বিষয় আর বক্তব্য কি? ॥ ১১৫ ॥ 

শভোক্স্যধিপ্তে ! হে ব্রঙ্গা বিষণ শিবাদির পতি! অর্থাৎ 

এই হাক+কলের 'আবতাদী যে নারাযণাখ্য পুরুষ, আপনি তাহার 

উপাণ্চর স্বরূপ প্রবুস্ত' অধিপতি অর্থাৎ ভগবান । অতএব 

হে সর্ব্বেশ্বর ! যে হেতু আপনাতেই বেদ সকলের তাত পর্ষয: 

ও অভিধান পধ্যবসিত হইয়াছে । এই কারণে বিবেকি' 
্ 

| ৯৭ 1 

৩ ২ পপ শপে! 7 চে টু 



হাহ লস, 

'| ৬০০ ষট্লঙ্দর্ভঃ। [ ভগবৎন্দর্ভঃ। 

স্পস্ট ৮ িপাশ্পত স্পাটািশীশি স্পশ শি শপ শপ ৯০ 

তবৎপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যজ্য বে কেবলং তব।- 

খিল লোকমলক্ষপণকথামৃতান্ধিং সকল বৃজিন নিরসন 

হেতুকীর্তিস্বধাপিন্ধুং অবগাহ শ্রদ্ধয়া নিষেবা তপঃ প্র।ধা- 

ন্যেন তাপকত্বেন বা তপ।ংদি কর্মাণি তানি জন্ুস্ত্যক্ত- 

বন্তঃ। তেষাং সাধকানামপি যি ত্্রৈবং তদ1 কিমুত 
বক্তব্যং স্বধাম বিধুতীশয় কালগুণাঃ শুদ্ধাত্া স্বরূপ স্ফ,র- 

ণেন নির্জতমন্তঃকরণং জরার্দি হেতৃঃ কালগ্রভাবঃ 

সত্বাদযোগুণাশ্চ যৈঃ তে যে পুনঃ তবাজজ্র স্ুখানু- 

ভব "স্বরূপং পদং ব্রহ্ধাঁখ। তত্বং"ভজন্তি তে তম- 

পুরুষগণ আপনার পরম্পরা প্রতিপাদ্ন স্বরূপ বেদভাগকেও 

পরিত্যাগ করিয়! কেবল আপনার অখিল লোকের পাপ- 

ধুনাশক আপনার * কথ[রূপ অস্বৃত সমুদ্রকে আর্থাং সকল 

লোকের দুঃখ মোচন!হেতু!কাঁত্তি স্ধাসিন্ধু অবগাহন করিব! 

অর্থ।ৎ শ্রদ্ধাপুর্ববক দেবা করিয়। তপঃ প্রাধান্য কিম্বা তাপক 

হেতু মেই তপস্যা/রূপ কর্মী সকলকে পরিত্যাগ করিয়। 

ছেন। গেই সকল সাধকদ্দিগেরও যদি সেই কথাম্বতরূপ 
সমুদ্রে এই প্রকার হুইপ তখন আর কি বলিব? “ম্বধাম 

বিধুতাশয় কালগুণা£” অর্থ।ৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ স্ফংরণ দ্বারা 

ধহার! অন্তঃকরণ, জর[দি হেতু কালের প্রভাবও স্বস্বাদিগুণ 

মকলকে জয় করিয়াছেন। পরন্ত ধাহারা আপনার নিরন্তর 

স্বখ।নুভব স্বরূপ পদ ব্রন্মাখ্য তত্বকে ভজনা করেন, তাহার! 



৬ ১১৮ 
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বগাহা তানি জহুরিতি কিং তি” ব্রহ্মমাত্রাম্ুভব নিষ্ঠা- 

মপি জহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ 

এতছুক্তং ভবতি। 

অত্র তাঁব্ভ্িবিধা জনাঃ মুগ্ধ। বিবেকিনঃ কৃতার্থাশ্চেতি | 

তত্র সর্ববানেবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব 'ভগব- 

নির্দেশকতা দৃশ্যতে ॥ 
তথাহি ॥ 

যদি তথাত্বেনৈব সান দৃশ্যেত তদ। বস্তত স্তৎসন্তন্ধা- 
ভাবাদখিললে।কমলক্ষপণত্বেন পদ পদার্থ জ্ঞানহীনান!ং 

যে আপনার কথামত সমুদ্রে অবগাহন করিমা যে গেই তপঃ 

সকলকে পরিত্যাগ করিবেন তাহা আর কি বলিব, অধিকন্ত 

তাহার] ব্রহ্মমাত্রের অনুভব রূপ নিষ্ঠাকেও পরিত্যাগ করিয়।- 

ছেন ॥ ১৬৫ ॥ 
আশ 

এই বিষয় উক্ত/হইতেছে]॥ 

এই সংসারে লে।ক সকল তিন প্রকার হয়, যা হুগ্ধ | 
(বিজ্ঞ) বিবেকী ও কৃতর্থ। তন্মধ্যে সকলকেই অধিকার 
করিয়। বেদ সকপের অকল্প)নময়ত্ব দ্বার। তগবমির্দদেশকত্ব 
রূপে দৃৰ্ট হইতেছে ॥ র 

অকল্পনাময়ত্ব রূপে যথা ॥ 

যদ্দি তথাত্বরূপেই সেই কথ দৃষ্ট ন! হইত তবে বস্ততঃ | 
সেই কথ। সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্ত সমগ্র লোকের ছুঃখানর।স 

£ 
জী পপ সপাপাসপীিপসপ সপে স্পা জি সপ্তপ প 



রর ৫ 
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মুগ্ধানামপি যৎ পাঁপহাপিত্বং বেদ বিন ভগবছু 

কথায়াঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ। 

অস্পৃন্টানল লোহদাঁহকত|নৎ | 

কিঞ্চ ॥ 

তস্যাঃ কল্পপাময়ত্বে সতি খিবেকিনস্ত ন তত্র প্রবর্তেরন, 
সন্ধ)1যাঃ সত গ্রজস্ত্রগুণশ্রণণব প্রবর্তন্তাং বা তদাবেশেশ 

স্বপন, পুনর্নক্যজেয়ুঃ | 

রাজযশসে! গঙ্গ-ত্ব আবণেন তীর্থান্তর সেখনবহ | 

আপ তথা পতি যে পুনরত্ারাম্ত্ণ পরম 

কৃত্।র্থান্তে ঠদনপরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন, | 
টু পা ৮ শী শশী ৭ 

দ্বারা পদার্থ জ্ঞা [নহীন, মুগ্ধ লোকেরও বেদান্তবর্তিনী ভগবৎ 

কথার মে পাপহ।রিত্ব প্রিদ্ধ আছ তাহ। হইত শা, যেমন 

আগর সংযোগ রহিত লৌহের দাহকতা নাই তদ্রপ | 
আরও বলি। 

সেই ভগব কথার কল্পনাময়ত্ব হইলে বন্ধ্যার স্প্রজত্বগুণ 

আবণের ন্যায় বিবেকি সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হুইতেন না 
সেই কগ! আবেশ দার প্রবর্ত হউন। কিন্ত রাজার যশো- 
গঙ্গাত্ব শ্রবণ করিয়। তীর্থান্তর সেবার ন্যায় স্বধন্ম পরিত্যাগ 

করিতে না ॥ 
আরও ॥ 

তাহা হইলে যাহারা আত্মারাশতা দ্বারা পরম কৃতার্থ 
হইরছেণ তাহারা তাহার অনাদর করিয়া সেই কথাকে 

শি শীল আল পি পসটি পি শশি তি শী শশা এ শপ পপ পি আউল এপ পা পল এ 
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৩৪ এ 
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সস». সস্প 

অমূত সরসীমবগ।ঢা অ'কোপিত তদধিকগুণর 

নদীবহ শ্রা়তেচ তদ্যাস্ততদগ ণকত্বং ॥ 

যথ] বৈপওবে | | 

হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স বাঁতো হরিরিত্যাদৌ ॥ 

অব্রৈব ॥ 

ত্বদবগমা নব্েভী *্যাদো ॥ 
সরস পেস এার-« সস 

অস্ধৃত সবে!বরে মীহারা খবগহন করিয়াছেন তাহার। আরো- 

পিত তাহ! হইতে আধিক গুণ যুক্ত নদীর ন্যায় অবগাহন | 

করিতেন না । ূ 
ভগবহৎ কথার দুঃখনিরসনাদি গুণ শ্রুত হইতেছে ॥ 

বষফুপুরাণে যগ! ॥ 

দেই হরি শ্রলণ গোচর হইত্ব। পাপ খিনষ্ট করেন ইত]দ ; 
প্রমাণ ॥ ৃ 

এই গুকরণের অর্থাৎ ১০ম ক্কন্দের ৮৭ অধা!য়ে 

৩৬ শেীকে যথা ॥ ৃ 

শুতি সকল কহিলেন হে সগুণ! যিনি আপনাকে | 

জ।নিয়া.ছন, তিনি কর্মফল দাতৃ হইতে উত্থিত শুভাশুভ ্ 

কর্মের ফল ছুঃখ শ্খ প্রাপ্ত হয়েন না, আর দেহাভিমানি- ৃ 

পিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর বিধি নিষেধেও বশীভূত হয়েন | 
না, যে হেতু তাছ।রা আনুদীন গীত. পরম্পর। দ্বারা আপ- 
নাকে শ্রবণ করতঃহৃদয়ে ধারণ করেন ॥ 



7777 কট 
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প্রথমে । 

তরেগুণ।ক্ষিপ্তমতিরিত্যাদৌচ ॥ 
তন্ম।দগ,ানাং গুণ।দি গ্রতিপাদক বেদান।ং চ 

ভগবত! সম্বন্ধ? স্ব'(ভ(বিক এব সর্নথেতি সিদ্ধং ॥ ১৬৬ ॥ 

অত্র শ্রুতয়ঃ | 

ও আস্য জানন্ত ইত্যাদ্যাঃ। ৰ 

যথা পুক্ষরপল।শমাপে। নি ষ্যন্তি 

এবংমবং বিদং পাপং কর্ম নশিষ্যতি ॥ 

ন কর্্মণা লিপ্যতে পাঁপকেন গুণকত্বং তৎ স্ুকৃত 
শা শাীশ্াাশীশীশ্াাটিপশীশাী শীট টিশ্ীশাশিশিশীটি স্পা শে" শশা সপ শান পপ শপ শপ” শপ শপ আপা চপ 

১ম ক্ষন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১ শোকে যথা ॥ 

বিষুভক্ত প্রিয় ভগবান, ব্যাপনন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট 
হৃদয় হুইয়াই প্রীমদ্ড।গবত রূপ বুহদ।খ্যান অধ্যপন করিয়া- 

ছিঞলন ॥ 

অতএব গুণ সকলের অর্থাৎ গুণাধি প্রতিপাদক বেদ 

সকলের ভগবানের সহিত যে সর্বপ্রকারে স্বাভ।বিক সম্বন্ধ 

হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৬৬ ॥ 

এন্মলে শ্রুতি সকল যথ। ॥ 

ইই(কে জানেন ইত্যাদ্ি। যেমন জল পদ্মপন্রকে স্পর্শ 
করে.ন! এই প্রকার ঈশ্বরতত্বজ্ঞকে পাপ কর্ম স্পর্শ করে 
না। পাপ কর্দ্দের সহিত লিপ্ত হয়েন না, গুণ ও গু৭ 

নিমিত্ত স্কৃত দুক্ুতকে অর্থাৎ পুণ্য পাঁপকে বিনাশ 

দু ূ ১ 



০ পপ 

রি 

মি ই হত রা 
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দুক্ষ তে বিধুন্নুতে । এবং বা ন তপতি কিমহং সাধুকরবং | 

কিমহং না করবমিত্যাদ্যাঃ মুক্তা হোনমুপানত ইতাদ্যাশ্চ 
এবমন্যেহপি €শ্ীক। যথাযথং যোজায়তবা1 ইত্যি 

প্রেত্য নোদ্িযুস্তে । নন তর্থি ভবন্মতে শব্দ নির্দেশ্যত্ব 
প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপততি । 

কিঞ্চ ॥ 

গরু ঃ$ভিরপি যতোবাচে। নিবর্তন্ত অগ্রাপ্য মনসা সহ 

অবচনেনৈব প্রোবাচ যদ্বাচাহনভূডদিতং যেন বাগভ্যু- 
দাতে | যশ শ্রাত্রং ন শুণোতি যেন শ্রোত্রামদং 

করেন। এই প্রকার হইলে তাপ পায় না, আমি কি উত্তম | 

করিব, কি না করিব ইত্যদি। মুক্ত মক্ল ইহীকে উপাসন! 

করেন ইন্যাদি। এই প্রকার অন্য শ্লেঁক নকল উপাসন।দি 

বাক্য সকলের ভগবৎ পরত।র দর্শক হুইয়াছেন। যে স্থলে 

যেমন যোজন। করিতে হইবে এই অভিপ্রায় করিয়। উদাহরণ 

দেন নাই । অহে! তবে তোমার মতে শব্দ দ্বারা দির্দেশ্যত্ব 

প্রাপ্ত হইলে তথাম প্রাকৃত সন্ত আপতিত হইত ॥ 

আরও । শ্রুতি সকল দ্বারাও ॥ 

ধহ। হইতে বাক্য সকল মনের সহিত প্রাপ্ত না! হইয়া! 

নির্ত হয় । অবচন দ্বার।ই কহিয়াছেন। যিনি বাক্য দ্বার! 

প্রক(শিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাক্য মকলের উদয় 

হইতেছে । খীহাকে কর্ণ শ্রবণ করে না, ফষাহার দ্বারা 

প্ঁ চিরায়ত রা 

নি জ---৯ ৯ 



শ্রতমিতযাণে শবনির্দেশ্যত্বমেন ও তস্য  নিষিধ্যত ইত্যা- 

শঙ্কাধাং উচ্যতে। 

যগ মায়া নিদ্দেশ্যত্বে দোষক্তথ! লক্ষ্যত্বহপি কথং ন 

স্যাঁৎ উত্তত্র।পি শব্দ বাড বিষদ্ভ্বেনাপিশ্যোহ । 

কিঞ্চ ॥ 

ন তদ্য াকৃতবৎ সাক্ষানিদ্দেশ্যত্ব' কিং ত্বনিদ্দেশ্যিত্তে 

নৈব তথ। নিদর্দশ্যত্বমিতি পিদ্ধান্তান্তে ॥ ১৬৭ ॥ 

ভখৈলহি'ত!সাং মভাবাক্যে।পসংহা।রুঃ 
শত ০০ ০০ পপ এপ পপ পপ আপোস সপ াাশিস্পীশাা এ টি ৩ শীল তা সাপ সীস্প্পীপ পপ পাপী ০ এ সপে শী পন পি শশী ০১ ৮ ০ এশাশীশোশাশাটি শিট শশিশপি শিশাশি ৭ 

কর্ণের শ্রবণ শক্তি হইয়াছে ইতি প্রশ্নাণে ॥ 

সর 

তাঁহার শব্দ দ্বারা নাদ্দেশ/কেই নিষেপ করিরাঁছেন এই 

আশঙ্কায় কছিতেছেন ॥ 

(যমন ইরা গদি সাদি দে'ম হয় তব্রপ লক্ষ্যত্বরূপে 

কেন ন। হয়, বে হেতু ভর স্থানেই শব্দে শক্তি বিনয়ের 

চহিত কোন বিশেণ নাই । 

তারও বলি ! 

প্রকুতের ন্যায় তীহ।র সাক্ষাৎ নিদ্দেশি 
আনদ্দশ দ্বারাই সেইরূপ শির্দেশ হইয়াছে, 

হই ॥ ৮৬৭ ॥ 

আনন্দ শ ও সাক্ষাও নির্দেশ রূপ দ্বারা 

৪খশগতি সকল মহাবাকা পমাপন করিতেছেন ॥ 

| ১০ আ্কন্ধের ৮৭ অন্যায়ে ৩৭ শ্লেকে ॥ 

হয না) কিস্তু 

ই হাই সদ্ধান্ত 

্ রি 
৬০৬ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবতসন্দর্ভঃ| | 

্ হা 



ভিউ ৯৪ ক পুডিও মা 

€ 
ভগবৎসন্দর্ভঃ | 1 বট্সন্দর্ভঃ। ৬০৭ 

দ্যুপতয় « এন ০তত ন মযুরন্তমনন্ত তয়। 

তুমি যদন্তরাইগুণিচয়। নন্ত লাবরণাঃ | 

খ ইব্ রজাংস বান্তি বখস। সহ যচ্ছ তয় 

স্বমি হি ফলন্তাতন্বিগলনেন ভবন্সিধনাঃ ॥ ১১৬ ॥ 

অত্র স্থরূপগুণয়োৰয়োরপি দ্বিধৈবানিদ্দেশ্যত্বং 
আনন্তেন ইঞ্গজিতধং তাদতি নির্দেশাসস্ভবেম চ 
তত প্রথমমানস্ত্যেনাছঃ | 

হে ভগবন তে তব অন্তং এতাবত্বং ছুতপতয়ঃ স্বর্গাদি | 
ঢ80188488188888 ন যযুঃ ততকুতঃ অনস্ত 

স্পা শি সিসি? শশী শশী শিপ শিট এএছ। 

হে ভগবন, অপনি অনস্ত অতএব দেবতারাও আপ- 
নার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যে তু আবরণ সহিত ব্রহ্গগ 
সকল আকাশে কালচক্রের সহিত রজঃ কণার ন্যায় আপ- 
নার অন্তরে ভ্রমণ করে অতএব শ্রুতি সকল আপনাতে 
পর্যযবসান রূপে তন্ন তম্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী 
হয ॥ ১১৬ ॥ 

এন্থলে স্বরূপ ও গুণ এই উভয়ের ছুই প্রকারেই অর্থ।€ 
অনপ্তত৷ ও গেই এই ভগবান, এই প্রকার এরূপ নির্দেশের 
অসম্ভ।বত। দ্বার ঠিনি অনির্দিশ্য হইয়াছেন ॥ 

তন্মধ্যে গ্রথমতঃ অনন্তত। ঘ্।র! কহিতেছেম যধা ॥ 
হে ভগবন২! আপনর অন্ত অর্থাৎ এতাবত্ত্ব ছ্যপতি 

অর্থাৎ ন্বর্গ লে!কের পতি ব্রহ্গাদিও অন্তত] প্রযুক্তও 

পাম্প ০ তাপে সিসি ও 

[ ৯৮] 



তয়া। যু আন্তবনধস্ত ₹ তৎ হ কিমপি; ন ( ভবনীতি। | আসতাং 

তে যন্মাত্বমপি' আত্মনোহন্তং ন যাসি ! 

কুতস্তহি” সর্ববজ্ঞতা সর্ববশক্তিতা বা। 
তত্রাপ্যানুহ । 

অনন্ততযেতি অন্ত।ভাবেনৈব ন শশবিষাণাঁজ্ঞানং সার্বজ্ঞং 
তদপ্রাপ্তিব1 শক্তিবৈভবং বিহপ্তি ॥ ১৬৮ ॥ 

শ্ুতিশ্চ ॥ 
যে। অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন, সে। অঙ্গং বেদ যদি ব| 
ন বেদেতি। 
অনস্তত্বমেবাহুঃ | যদস্তরেতি ৃ 

শপ ্ া_্ প ৯: এ ্্্স্তাস-স্স্্- - স্পা শী এ সি শা ৯০ ৯ শা শিপন ১টি 

প্রাপ্ত হয়েন নাই। যাহা অন্ত বিশিষ্ট বস্ত তাহার মধ্যে 

আপনি কিছুই নহেন। ব্রহ্মাদি দেবতা থাকুন, যে হেতু 

আপনিই আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না! ॥ 

ইহাতে যণ্দি ভগবান এরূপ কহেন, তবে কি গরকারে 

আমার সর্ববজ্ঞত1 ও সর্ব শক্তিতা পিদ্ধি হইপ, এই প্রশ্নে 
শ্রুতি সকল কহছিতেছেন । “অনন্ত তয়েতি” অন্তের অভাব 

দ্বার। শশশুগ্গর অজ্ঞান সর্ধবজ্ঞতাকে ও সেই শৃঞ্গের অপ্রাপ্তি 
| শর্তি্ধভবকে বিন।শ করিতে পারেন না ॥ ১৬৮ ॥ 

শ্রুতি সকল কথিয়ছেন যথা ॥ 
পরব্যোমে ঘিনিএই বিশ্বের অধ্যক্ষ তিনি আপনাকে 

জানেন কি; না ॥ 
স্পা 

অনন্তত্ব কহিতেছেন ॥ 



ভগবহুসন্দর্ডঃ | ] ষট্সন্দর্ডঃ | ৬5% 

যপ্য তব অন্তর! মধ্যে নু অহ! সাবরণা উত্তরোত্তর 

দশগুণ সণ্তাবরণধুক্ত! অগুনি5খ। বাস্তি পরিদ্রদস্তি বসা 
কাঁলচক্রেণ খে রজাংদীব সহ একদৈব নতু পর্ধ্যায়েণ। | 
অনেন ব্রঙ্গাগানামনন্ত।নাং তত্র ভ্রমণাৎ স্বরূপসতমা- | 

নন্তাং তেষাং বিচিত্র গুণানামাশ্রযত্বাৎ গুণগতট্চতি | 

ভে্ওয়ুং ॥ ১৬৯ ॥ 

শ্রুতয়শ্চ ॥ ূ 

যহুদ্ধং গরর্গি দিবো যদর্ধাক্ পৃথিব্য।ং যদস্তরং দ্যাবা- | 
পৃথিবী ইমে যন্তুতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যা দ্যাঃ। 
বিষ্ঠোর্চু কং বীর্য।ণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিশমে ] 

ক? 

“্যদন্তরেতি” আপনার অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে, ননু (অহো) 

সাবরণ অর্থাৎ উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্ত।বরণ যুক্ত ব্রহ্মা 

সর্দকণল চক্রের সহিত আকাশে ধুলি সমূহের ন্যায় এক 

কালেই পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু পর্ষ্য।য়ক্রমে নহে ইহ 

দ্বারা অনন্ত ব্রন্ম।গড সকলের তন্মধ্যে ভ্রগণ প্রযুক্ত স্বরূপগত 

অনন্ত ও বিচিত্র গুণ বিশিষউ সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের আশ্রয় 
প্রযুক্ত গুণ গত অনন্তত্বপ্ত জানিতে হইবে ॥ ১৬৯ ॥ 

ঞর্গত সকল যথা ॥ 
হে গার্গি! ঘিনি স্বর্গের উপরে ও পৃথিষীর অথঃ হইফী 

ছেন, ধাহার মধ্যে এই দ্য।বা পৃথিবী আছে, ধহ। হইতে 
সমস্ত ছইগাছে, হইতেছে এবং হইবে ইত্য।দি ॥ 

যিনি পৃথিবীর ধুপি সকলকে গণনা করিতে পারেন 

% পপ সপ পাশ পি 



চট টু 
৬৯৭ ষট্লন্দভঃ | [ ভগবছুসন্দর্ডঃ | 

রজাংদীত্যাদ্যাশ্চ ॥ 

হি যম্মাদেবং অতঃ? শ্রুতয়স্ত্রয়ি ফলস্তি। কথঞ্চিৎ কিঞ্ি 

দেবোদ্দিশ্্য পুনরনন্তত্ব কথনেনৈব পর্যবস্যস্তি। অতঃ 
শ্রুতবপি গ্রাজাপত্তযানন্দতঃ শতগুণানন্দত্বমভিধাঁয় পুন 

ধতে। বাচ ইত্যাদিনানন্তত্বেন বাগতীত সংখ্যানন্দত্বং 

বর্মণ উত্তং ॥ ১৭০ ॥ 

যছুত্তং ন তদীদুগিতি জয়ং ন বাচ্যং নচ তর্ক্যতে। 
পশ্যান্তোহুপি ন জানস্তি মেরোরূপং বিপশ্চিত ইতি। 

তিনিও বিষুর বীর্য সকল রলিতে পারেন ন। ইত্য।দি ॥ 
যে হেতু এই প্রকার হইল এই হেতু শ্রুতি সকল 

আপন।তেই ফলিত অর্থাৎ কোন গ্রকারে কিঞ্চিম্মীত্র উদ্দেশ 

করিয়া পুনর্বার আপনার অনন্তত্ব কথন দ্বারা আপনাতেই 
পর্যযরসন প্রাপ্ত হয়েন ॥ 

অতএব শ্রুতিতে প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ 

আনন্দকে কহিয়। পুনর্বব।র ষাঁহাতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয় 

ইত্যাদি দ্বার ভ্রন্মের আনন্দত্বের সংখ্যা বাক্যের অতীত 
ইহাই উক্ত হুইল ॥ ১৭০ ॥ 

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । তিনি এই প্রকার নছেন, তিনি 
জ্ঞালের বিষয়ী ভূত নহেন, তীহাকে ধলা যায় লা, তিনি 
তর্কের গোচর নছেন। পণ্ডিতগণ মেরুর রূপ দেখিহাও 
জানিতে পারেন না। এ স্থলে অনর্দেশ্ত দ্বার ব্রনের 
নির্দেশ্যত্ব হইয়।ছে ॥ 



টা 0 & 
ভগবৎসন্দর্ডঃ। ] ষট জন্দর্ভঃ | ৬১৯ 

অতোহত্রানির্দেশ্যত্বেনৈৰ নির্দেশ্যত্বং | যত্ত, সত্যং জ্ঞান- 

মিত্যাণে স্বরূপস্য সাঞ্গাদেব নির্দেশঃ | শ্বাভাবিকীজ্ঞান 

রল ক্রিঘাচেত্যাদে৷ গুণস্যচ শ্রুযতে তত্রচ তখৈরে- 
ত্য।ছঃ ॥ ১৭১ ॥ 

অতান্নরসনেন ভবন্সিধনা ইতি । অতৎ প্র।কৃতং যত্বস্ত 
তন্নিরস্যৈব ভব পর্য্যবসান।2। 
অয়মর্থঃ ॥ 
বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদিন। হীধীভিররেতগলর্বধং মন 
এবেত্যাদিন।চ যৎ গ্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়ত্ে তৎ 

মস 

পরস্ত “সত্য জ্ঞানমিত্যদেশ অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ইত্যাদি 

শ্রুতি প্রমাণে সাক্ষাৎ স্বরূপের নির্দেশ হইয়াছে ॥ 
অপর “স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি” অর্থ ব্রহ্ষের 

স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক বল ও স্বতাবিক ক্রিগা, ইত্যাদি 

শ্রুত প্রমাণে গুণেরও নির্দেশ শ্রুত হইতেছে ॥ 
সেস্থলে “্ছ্যপতয় এব তে” ইত্যাদি গ্লেকে সেই 

রূপ কহিতেছেন ॥ ১৭১ ॥ 
«অতন্িরসনেন ভবনিধনা” অতৎ অর্থাৎ প্রাকৃত যে 

বন্ত তাহাকে নিরাস করিয়। তোমাতে শ্রল্তি সকল পর্য্যব- 
সন ছইছ্থাছে। 

ইহার অর্থ এই যে, ভগবদগীতার ১০ অধ্যায়ে পবুদ্ধিজ্ঞন 
মসংমোহ ইত্যাদি ৪র্থ শ্রোকে অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান মোছ 

রছিত ইত্যাঁদ দ।রাঁও লজ্জা বুদ্ধি ভয় এই সকল মনই 

০০ 2 তিল উল ১১২ বি - ০০৭ ১৬ ২: জলি পি লিপ জি - জজ ০ 5০১88৮5225০: সিএ ভি ১ আপা শীত ২08 সা শপ পা 2 ভা এ সপ শী শীস্পী সপ পন আস পাস 

টি 
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সপবং ব্রহ্ম ন ভবতীতি নেতি নেতীত্যাদিনা ন তস্য 

 ক্কার্ধ্যং করণং চ বিদ্যত ইত্যাদিনাচ নিষিধ্যতে। অথচ 
পক্্যজ্ঞানাদি বাক্যেন। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া 

চেত্যাদি বাক্যেনচ তদভিধীয়তে | গস্মাৎ প্রাকৃতাদন্য 

দৈব তৎছ্ঞান।দি তেষাং জ্ঞানার্দি শব্দানীমতন্নিরলনে নৈব 

ত্বয়ি পধ্যবপ।নমিতি ॥ 

ততশ্চ বুদ্ধাগোচর বস্ত্ত্বাদনির্দেশ্যত্বং তথাহপি তন্রগং 

কিকিদস্তীত্যুদ্দিশ্যমানত্বামিদে শ্যত্ব ॥ ১৭২ ॥ 
টিটি টি এ 

|] হইয়াছে ইত্য।দি দ্বারা যে ৩ কৃত জ্ঞানাদি কত হইয়াছে 
| দে সকল ব্রহ্ম নহে, এই হেছু «নেতি” প্রমাণ দ্বারা তাহার 
কার্য ও কয়ণ নই ইত্যাদি দ্বারাও নিষিদ্ধ হইয়।ছে। অথচ 

«সত্য জ্ঞান।দিঃ অথাৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
বাঁক্য দ্বারা আর স্বাভাবিকা জ্ঞান বল ক্রিয়। ইঠ্যা্দি দ্বার] 

তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বতঃসদ্ধ হইয়।ছে, ইত্য।দি বাক্য 
হর! তাহাকে কহিয়।ছেন সেই হেতু প্র।কৃতজ্ঞান।দি হইতে 
ত।হ।র জ্ঞানাদি ভিন্ন । এই হেতু সেই সঞ্ল জ্ঞান।দি শব্দের 
অতঙ্গিগসন দ্বারা তো।মাঁতেই পর্যবসান হইয়াছে ॥ 

অতএব তণবান, বুদ্ধির অগোচর বস্তৃত্ব হেতু অনিদ্দিশ্য 
মর্থাৎ ভগব€ পদার্থ বুদ্ধির গম্য হয় ন! একারণ স্তাহার | 
'অনির্টি শ্যত্ব। তথাচ তাহার কিছু রূপ আছে এই উদ্দিশ্য 
মান প্রযুক্ত অর্থাৎ উদেশ করা হেতু তাঁহার নিদেশ্যত্বও | 
আছে অর্থাৎ তাহাকে নিরূপণ করা যায় ॥ ১৭২ ॥ 

ঞঃ ৮1 
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শপাপপসপা্প পপ ৬ 7 পাস শট পাশপাশি শী সপ শপ সপে পি 

অথ।পরেক্ষ জ্ঞাঁনেচ দশমন্ত্রমলীতিবচ্ছ বণ মাত্রেণেব তদ্য 
স্বগ্রাকশ রূপপ্য।পি বস্থনো বিশুদ্ধচিভেষু প্রকাশ দর্শনা- 
চ্ছ তিশব্দদ্য স্বপ্রকাশত। শক্তিমযত্বসেবাবসীয়তে 1 

শপ সপ পাসে শিলি শী পম এ পর 

তথা অপতোক্ষ জ্ঞানে শুর্থাৎ চাক্ষুষ জ্ঞানে তুমিই দশম, 
ক্র হইয়াছ এই শ্ররণ মাত্রই তাহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ বস্তর 

বিশুদ্ধ চিত্তে গ্রক!শ দর্শন হেতু শ্রুতি শব্দের স্বপ্রকাশ শক্তি- 
মযত্বেই পর্যবসাঁশ জানিতে হইবে ॥ 

৮ ০ টি ১০৭ আস্ত আও আও আন পরো “৮ পরত ১. স্থল পাপে ও পপ এস রিজাল] ৪ ০ ৬ ক 

শী শা শিম শীল পাশাপাশি শিপিসসপপ্পাসপা পাপ শেপ সতী ৯ ৮ 

* পঞ্চদশীর তৃর্িদীপের ২২ গ্রোক হইতে ২৭ শ্রোক পর্যন্ত দশমপুরুষের |. 

আথ্যায়িক! যথা | | 

যেমন নিতাপ্রতাঙ্গ দশমপুরুষেতে অজ্ঞান সম্ভব হয়, তদ্রুপ কুটস্থ' চৈতন্য 

নিতা অপরোক্ষ হইলেও তাহাতে পরোঙ্গত্ব বা অপরোক্ষত্ব এবং জ্ঞান বৰ! 

অন্ঞান সকলই সস্তব হয়। 

এক্সনে পুর্ববোন্ত দৃশমপুকুষ বিধয়ে অক্জান নিরূপণ করিতেছেন । 

কোন স্থানে দশজন পুরুষ একর হইয়া 'এক নদীর পরপারে গমন পূর্বক 

আপনার্দিগের সংখা নির্ণঘ্ করিতে ল।মিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য যিনিই গণনা! 

করেন তিনিই আপনাকে পরিত্য।গ পূর্বক ইতর নয় জনকে দেখেন এবং, 

নয়জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত চিন্ত হইয়া! স্বয়ং যে; দুলা ইহ 
জানিতে পারেন না ॥ 

তখন তাহারা ভ্রান্তি বশত: ইহা! বপিলেন যে দশমপুরুষ দেখিতেছি না 

অতএব তিনি নাই, অজ্ঞানের এইরূপ শঞ্রিকে আবরণ শক্তি বল। যায় ৷ 

৭৪1 নদীজলে দশমপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও 

ক্রনদনাদি করিতে লাগিলেন, সেই ক্রন্দম়াদিকে অজ্ঞানের বিক্ষেণ শক্রি 
বলিয় শ্বীক্ষার কর! যায়॥ 

সেই কালে কোন অন্রাস্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে ভোমাধিগের দশম 

টি ০১ 



দ্র 77700700077 
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শি শপ পা ০ 22 উল চে ৯০ ০৮০১৮ শশী শপ ৭৮ ৮০ শিট স্পা ৭ ০ পপ পীপীপস্প পপ স্পা শা টিপ্স এক আপ পা পপর, আরে প্রা 

শব্রব্রহ্ম পরব্র্ম মমোভে শাশ্বতীতন্ ইতি ॥ - 

বেদম্যচেশ্বরাতুত্।ধ তি | 

বেদোনারায়ণঃ সাক্ষ।ৎ স্বয়ন্তুরিতি শু শ্রম ইঠি ॥ 
০ 

সী শা শা পণ পাজপাপ পা ৮ পাশ সীল এ. নিলি নিন ০৮ শাীশক্পা জপ 

এই বিষয় উক্ত হুইয়াচে ॥ 
ভগবান, কহিলেন শবব্রন্ম (বেদ) ও পরব্রহ্ম (ভগবান্) 

এই দুইই অমর মুক্তি ॥ 
১১ ক্বন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥ 

বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভত, স্থতরাং তাহ।তে দেবত।র।ও 

| মুগ্ধ হয়েন, অন্যের কথা কি বাঁলব ॥ 
৬ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে 

যমদৃতগণ বিষ্দুতিগকে কহিয়।ছেন ॥ 

হে দেবগণ! বেদের প্রাম।ণ করি এরপ আশঙ্কা করিতে 

পারে না, যে হেতু বেদ নায়ায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ 

নারায়ণের স্বরূপ। অপর পরমেশ্বরের পিশ্ব।স মাত্র বেদ স্বয়ং 

উদ্ভুত হয়েন, একারণ তাহ! স্বয়স্তু বলিয়।ও শ্র্ত হইয়াছে ॥ 

পুরুষ মরে নই আছে, পরে সেই বাক্য শুনিয়। শ্বর্গ লোকাদির ন্যায় তদ্ঘিষয়ে 

'শ্বরোক্ষ জ্ঞান হইল।॥ 
পরে গণনা করিয়! তুমিই দশম পদার্থ এই রূপ উপদিষ্ট হইয়! প্রত্যঞ্গ 

রূপে মশমপুরুষকে দেখিয়া বোদন পরিত্যাগ পূর্বক তাহার! হর্ষ যুক্ত হুই' 

লেন॥ 

£ ক 
বারে আসর 
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কিং না পরৈরীশ্বরঃ সদেোহৃদ্যবরুদ্ধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ 
ধু ভিত্তৎুক্ষণ। দিতি5 ॥ 

অ*এতৌপনিষদ: পুরুষ ইত্যত্রে।পনিষন্মান্্র গম্যত্বং 
শুঃতিনেধয়তি। র 

চাক্ষুৰং জপমিতিবৎ । 

ত&ম্চ শ্রুতিময্য। শ্বপ্রকাশত! শক্ত্যা গ্রাকৃত তত্তদ্বস্ত 

জাতং «“ম ইব নিরস্য শ্বযং প্রক।শতে। 

তন্ম।ম্ন তত্রাপি শিদ্দশ্যত্বং | 

নঠি স্ষেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশ্যোভধতি। 

তথা ১কছ্ধোর ১ অধ্য।ঘ়ে 

২ শ্লোকে জ্রীবেদব্যাপের বাক্য যথা ॥ 

অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা চুক সাধনে কি শ্ররোজন * 
হকৃতশ।লি বংক্তিরা শ্রবণেচ্ছামাত্রে তদ্দার।ই পরমেশ্বরকে 
সদ্যে হৃদয় মণ্যে স্থিপীকৃত করিতে পারেন ॥ 

আত এব পুরুষ ওপনিষদ. স্বরূপ অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য । 
এই স্থলে ভগবান উপনিষদ মান্রেরই গম্য, চাক্ষুষ রূপের 
ন্য।য় ইহাই শ্রুতি বোধ করাইতেছেন ॥ 

.. অতএব শ্রতিমযী স্বপ্রকাশ দ্বারা সেই দেই প্রাকৃত ২স্ত 
তর ন্যায় নিরাস করিয়!। স্ব্ং প্রকাশ করেন ॥ | 

একারণ বেদেও নির্দেশ্য হুয়েন না, যেমন স্বীয় গ্রকাশ 
দ্বারা রবি প্রকাঁশত হয়েন না তত্রেপ ॥ 

৯ 
পর ৮ (সপ. -৪ 

[৯৯] 
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যথ! তেন:ঘট ইতি বক্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্ন্বাৎ । 

যদিচ শক্তি শক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্রিঘতে | 

তদ।, নির্দেশ ত্বমপীত্যত্র।প্যনির্দেশ্যত্বেনে 

নির্দেশ্যত্বং সিদ্বং ॥ ১৭৩ ॥ 

অতএবোক্তং গারুড়ে ॥ 

অপ্রপিদ্ধেরবাচ্যন্তদ্বাচ্যং সর্ববাগমে।ক্তিতঃ | 

অঞ্চর্ক/ং তক্যমজ্জেয়ং জ্ঞেয়মেনং পরং স্মৃুতমিতি। 
আুতোচ ॥ 
অনাদেব তদ্দিদিতাদণেহবিদিতাদন্যত্রেতি ॥ 

৮৮ শিশ্ীাশ্ীীশীীশাীশািশাশ্্প্প্ীেস পশলা শশী পাস 

যেমন ক্ষার! ঘট প্রকাঁশ পায় ইহার ন্যায় বলিবার 

নিমিত্ত উপযুক্ত বটে, যে হেতু নিলের অভিন্ন অর্থাৎ সর্ব 
| হইতে চক্ষু হন নছে। যদিচ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ 

পক্ষ স্বীকার কর, তাহ! হুইলে এস্ছলে নির্দেশাও অনিদেশ্য 

দ্বার নির্দিশ্য সিদ্ধ হইল ॥ ১৭৪ ॥ 
| অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথ। ॥ 

7 যাগা অপগ্ুপিদ্ধ তাহ! কহ। যায় না কিন্তু শীন্ত্রের উক্তি 

| 'ানুলারে কহা যায়। এই প্রকার যাহ! তর্কাতীত তাহা তক 

1 কর! যায় ও যাহা জ্ঞ।নাতীত তাহ! জাপিতে পারা যায়, 

] খ'ষগণ এইরূপ কহিয়াছেন ॥ 
শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥ 

. “জ্ঞাত বস্ত হইতে তিনি ভিন্ন হইয়াছেন ও বেদ হইতে 
তিনি অজ্ঞাত আছেন ॥ 

1 + 
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ইদমভিপ্রেত্যে।ক্তং শ্ীপরাশরেণ।পি । 

যন্ম্রিন, ত্রহ্মণি শর্ববশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাং 

নিষ্ঠ।যৈ প্রভবস্তি হস্তি কলুষং শ্রোদত্রং সযাতোহরিরিতি ॥. | 
নন্ববিঙ্গ তশক্তে ভগব্দাখ্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রক।শত| শক্তি 

রূপত্বং বেদদ্য সম্তবতি / ততশ্চানাবিহ্কৃত শক্তে ব্র্ষণঃ 

প্রকাশস্তম্ন/ৎ কথমিতি উচ্যতে । 

অন্মন্মতে তস্যাপি প্রকাঁশো ভগবস্ছক্ত্যৈব 

এই অভপ্রায়ে শ্রীপর।শরও কহিয়াছেন, ॥ 

সর্ববশক্তির, আশ্রয় বে ব্রহ্ম উহাতে নিষ্ঠা হেতু আমর! 
যে মানী আমাদের মান অর্থাৎ পুলা হইয়াছে । সেই ব্রহ্ম 

স্বরূপ হুরি কর্ণরন্ষে, প্রবিষ্ট হইলে পাপ বিনষ্ট করেন ॥ 
অহ! যিনি শক্তি প্রকাশক ভগবৎ নামক যে ব্রহ্ম, 

তাহার স্বপ্রকাঁশ দ্বারা বেদ হইয়াছেন । ঘেই হেতু যাঁহ।র 

শক্তির প্রকাশ নাই সেই ব্রন্মের বেদ দ্বার। ক্রিপে প্রকাশ 
হইবে। 

এই প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ॥ 
আমাদের মতে সেই ব্রক্ষরও তগবগ শক্তি রাই 

একশ হইয়া থাকে ॥ 

এই বিষয় ৮ ক্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৩ শোকে 
মৎ্দ্যদেব কহিলেন ॥ | 

রাজন! পরম ব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা তৎকালে | 
তো।ম।র প্রশ্নে আমি তাহা [বৰৃত করিব, তুমি আমার প্রলাপ |. 
3 ্ 
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তছুক্তং ॥ 

মঘধীযং মহিমানঞ্চ পরকব্রদ্ষেতি শব্দিতং । 

বে€স্যসানুগৃহীতং মে সংগ্রশৈবিত্বতং হৃদীতি | 
মঈৈতেন পরপ্রকাশাত্বমাপততি | 
ব্রহ্ম ভগবঠাকভিআবস্তত্বা। 

অত্র লৌকিক শব্দেবাপি যঃ কচিশুছুপদেশঃ স ভু তণ্য 
তদনুগতেন্তয়। শ্রুটচ্যবানুগৃহীত তয়া সংভবতীতু।ক্তং | 
অতস্তদন্ুশীলনাঁবসরে তভ্তক্তানুভাৰ রূপস্য ৩তৎশব্দস্যতু 

স্ৃতরাং তৎন্থজূণ শক্তিবিনাসমযত্বান্ন তত্র নিষেপঃ কিং 

তি মনোবিশাসময়স্যৈবেঠি সন্দমনবদ্যং 

প্রসাদ লন্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে 
পারিবে ॥ 

[ইহার দ্বার! বর্গের পর প্রকাশ্যত্ব আপতিত হইল না, 
যে; হেতু লক্ষ ও তগবান, এই ছুষ্ঈ অভিন্ন বস্তু । 
| এরস্থলে লোৌকি শব্দ দ্বারাও কখন যে ভগব উপ্ণে 
হইয়াছে তাহা ও ভাঁহার লোক পরম্পরা হেতু সেই রতি 
দ্বারা সম্ভব হর, ইহাই উত্ত হইয়াছে: ॥ 
' অতএব ভগবানের অনুশীলন অবসরে ভগবন্তক্তির প্রভ!ব 
কূপ তত শব্দেরও ক্কৃতরাং ভগবৎ স্বরূপ শক্তির বিলাসমযবত্ 
প্রযুক্ত সে স্থলে ভর্গবৎ শব্দ গ্রয়ৌগের মিষেধ নাই । 
(স্তবে মবাকিলানের ৫য নিষেধ হয় নাই তাহা কি বলিব 
'একারণ লমুদর নিঃ্দাঝ হইল ॥ 
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অতএব মৌপর্ণ শ্রুতো ॥ | 

প্রপুতিশ্চ গ্াকৃতঞ্চ যন্ন জিত্রন্তি ডিত্ন্তি যন্ন পশ্যন্তি | 
পশ্যন্তি বন্ন শৃণস্তি শৃণস্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চেতি | 
১০1 ৮৭ ॥ শ্রুভয়ঃ শ্ীভগবন্তং ॥ ১৭৪৪ ৃ 

অথৈকষেব শ্বরুণং শক্িত্বেন শজিমনত্্েন্চ বিরাজভীতি | 
ফস্য শক্তেঃ স্বরূপ ভূতত্বং নিরপিতং তচ্ছক্িমত প্রাধা- 

ন্যেনবরাজমানং ভগ সংড্ঞ।ম।প্পোঠি | তচ্চ বাখ্যা- ॥ 

তং তদবচ শক্তিত্ব প্রধানোন বিরাজ মানং লক্ষী সংজ্ঞ।- 
মাগ্সোতাঠি দর্শযুতুং তণ্যাঃ স্বৃন্তভি ভেদেমানন্তায়। ৰ 

অতএব সৌসপর্ণ শ্রঙ্গতিতে যথা ॥ 

প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তব সকল যাহাঞ্চে আত্্াণ করিঘ। | 

আস্বাণ করিতে পরে না, ধাহাকে দেখি দেখিতে পা ন।, | 

ফাঁকে. শুনিয়া শুনিতে পায় না এবং য'গাঁকে, জানিষ্্জ | 

জানিতে. পারে না ॥ ১৭৪ ॥ 

অথ একস্করূপই শক্তি ও. শক্তিবিশিষ্ট রংপে বিশ্রা | 
কল্িতেছেন.। ধাঁহার শক্তির স্বরূপ ভূতত্ব অর্থাৎ অন্তর ূ 

তব নিরূপণ কর! হইয়াছে, সেই শক্তি বিশিষ্টত্বের প্রাধানা | 
রূপে বির(জমান বস্তুর ভগবত সংঙ্ছ। প্রণ্তি হঘ্ব। ইহ পূর্বে | 
ব্যখ্যা কর! হইয়াছে । এ শক্তভিরই শক্তিত্ব প্রাধান্যরূপে | 

বির|জমান: যে বস্ত তীহাপই লক্ষী ব্পিয়। নাম হয়। ইছাই | 
৫দপ্ষাইকার জন্য এঁ লক্ষমীর স্বীয় বৃদ্ধিতেদে' অসংখ্যত্ব সাই | 
'য়াছে, অতএ এ শাক্তরই কতিপয় ভেদ মাত্র দেখান: হু | 



-525224-42০25245-4-58 পপ 

কিয়ন্তে। ভেদ দর্শন্তে ॥ 

'যখ। ॥ 

শরিয়া. পুষ্ট গিরা কান্ত! কীর্তা। তুক্ট্যোলয়োর্জয়া। 

বিদ্যয!হবিদ্যয! শক্ত মায়য়াচ নিষেবিত৫ ॥ ১৯১৭ ॥ 

/৮শক্তিঃ মহালক্ষীরূপা স্বরূপভূতা শক্তিশব্স্য প্রথম 

প্রবৃস্ত।।শ্ররূপা ভগবদন্তরঙ্গা মহাঁশক্তিঃ | মায়াচি বহি-- 
বঙ্গ! শক্তি$.1 শ্রাঁদযুস্থ তয়োরেব বুর্তিজূপ।ঃ তাপাং 

সর্বা(স'মপি প্রাকৃত প্রারু ঠত। ভেদেন শ্রামাণত্বাধ । 
পেপসি সা শিলা পপি আস পপ সপ পা ৭ পপ পপ ররর 

তেছে ॥ 

১০ স্কন্ষের ৩৯ অধ্যায়ে ৪শ শেশাকে 

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা] ॥ ৰ 

অক্র,র জলমধ্যে দেখিতেছেন হী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, ৃ 

কী্তি, টি, ইপা, উর্জ। এই সকল দেবা, তথা জীবগণের 

সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা অপর এ ছুইয়ের কারণীভূত 

শান্তি এবং মায়া ইহারা ও শ্রীকৃষ্ণকে সেব। করিতেছেন ॥১১৭ 

তাৎপর্য শক্তি এস্থলে মহ।লক্ষীরূপ। স্বরূপ ভূতা অর্থাৎ 

শক্তি শব্দের প্রথম প্রবৃত্তি দ্বারা কল শক্তির আশ্রয় রূপ। 
ভগ্নবানের অন্তরঙ্গ মহাশক্তি। মায়া! ভগব।নের বৃহিরঙগ। 

শক্তি। ভ্রীপ্রভৃতি শক্তি সকল এ ছুইয়েরই বুর্তিরূপা। 

অতএব্ প্রী আদি শক্তি সকলের প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্ব শ্রুত হই- 
তেছে || 

১০ 1 1 ৮ 
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ততঃ জিগোভঃদী শক্তবৃত্ভিরপয। মায়াবুন্তিরপয়! চেতি 
সর্বত্র টং তুত্র -পপুর্ববস্যাভেদঃ ভউর্ভাগবতী সম্পৎ 

নত্বীযং হালদা রূপা তপস্যা মূল শক্তিত্বাৎ। 'তদগ্রে 
বিপরণায়ং 1১৭৫ ॥ 

উত্তদস/ঁভেদ? ভ্রীর্জগতী সম্পশ | ইমামেবাধিকৃত্য | 

অত এব “শ্রিয়া পুষ্ট্য। গির। কান্ত্য1” ইত্যাদি শোকে 

শক্তির কুদ্ভিরূপ দ্বারা এবং মায়ার বৃর্তিরূপ দ্বার। | ইহা সর্ববত্র 
গাঁনিতে হইবে ॥ 

এঁ ছুই শুখ্[র শক্তির মধ্যে ভেদ এই যে যিনি পুর্ব! 

অর্থাৎ গ্রী তিনি ভ্তগবৎসন্বন্ধিনী সম্প তিনি মহালক্ষমীরূপ। 

নহেন, যে হেতু মহালন্ষণী মূল শক্তি, ইহা অগ্নে বিস্তার 
কপির ॥ ১৭৫ ॥ 

উত্তরার প্রভেদ এই যেশ্ী জগতী সম্পৎ। ইহইকেই 

অধিকার করিয়। ৩ ক্ষন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৭ শোকে শ্রীভগরব- 
দুক্তি ঘথ। ॥ 

ভগবান কহিলেন হে দ্বিজগণ! ধাঁহাদের পেবা করিয়। 

আমার চরণপদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি অখিল 

লোকের পাপ বিনষ্ট করি এবং স্বয়ং এতাদৃশী শীলত। লাভ 

করিয়াছ যে, ব্রহ্ম।দি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ পেশ লাভ 

নিমিত্ত বহু বহু নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত 

হইলেও আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করে না, সেই 
সকল ব্রাঙ্গ.ণর প্রতি যে ব্যক্তি গ্রতকুল আচরণ করে, সে 

রি ১: 
রাম পরপর পাপ 



ছিঃ 
৬২২ ষট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ। 

ন শরীর্দিরক্রমপি মাং ং বিজহাতীত্যা দিবাক্যং। 

ত উক্তং চতুর্থশেষে আীনারদেণ ॥ 

শ্রিয়মনুচারতীং তদর্থিনশ্চ 

দ্বিপদ পতীন, বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপুর্ণঃ | 

নদ ভজতি নিজ ভূত্যবর্গ গল্পঃ 

কথমমুমুদ্িস্থজেৎ পুমান, রসজ্ঞ ইতি ॥ 

অত্র ওদর্ঘদ্বিপদপত্যাদ মহভাব উপঙীব্যঃ | 
তথা ছুর্ববাসঃ শাপনফ্টায়।স্ত্রেলোক্যলম্মনা আবির্ভ।বং 

সাক্ষত্তগবপ্রেষসীরূপা স্বয়ং ্ষীগোদাদাবিভূ ্ ষ্টয। 
স্পা শিীাীশব্টি » পি শী সপাস্পাাী ০৮৯ ২ স্মারক”. - - শী -শ্া্ী্াশাশী শশী 

কখন আমার অনুগ্রহের পাত্র হয় না, আমি তাহাকে বধ 
করি ॥ 

কা এব ৪ ক্ষ-ন্ধণ ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শোকে 

শীণ।রদ শহিয়ঃ চেন ॥ 

আহে নৃপগণ ! ধিশি আপনাতেই পরিপুর্ণ এবং আপ- 

| নার শক্তজনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্তম।না প্রী ও সকাম 

রাজগ্ণ এবং দেব গ1দগেগও অনুবুপ্ভি গ্রথণ করেন ন! তাদৃশ 

] ভগবানকে কোন, অকৃতন্ত্র পুরুম এত)/ল্ল ও পারত্যাগ করেতে 

পরে ৫ ॥ 

এই শোকে লক্ষ্মীর নিমিত্ত র।জগণ ও দেবত! সকল 
ইহাদের ধে নহতাব তাহা উপজীব্য অর্থ।ৎ আশ্রণীয় 

সংন্ষ্াৎ ভগবৎ প্রেয়সী রূপ লঙ্গমী স্বয়ং ক্ষীর সমু 
| হইতে আবিতৃতি। হইয়। ছুর্লাসার শাপ বিনষ্ট ব্রেলোক্য 
1% ূ হি 
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কৃতণতী তি আয়তে | ॥ 

এবমপুর1 পি শত্র ইল! ভূঃ দিনার রবে লীল!হপি। 

তত্রচ পুর্ববধ্যা ভেদোবিদ্যা তদ্বারা বোধকারণং সন্যি- 

দাখায়ান্তদ্বতি ব্রভিপিশেষ্ঃ । উত্তরস্যাভেদস্তস্যা এব 

বিদ/াধাঃ একাশদ্বারং আঅনিদ্যা লক্ষাণাোভেদঃ | পুর্ণবস্যা | 
ভগবতি বিভুত্াদি বিশ্মৃঠি হেতু মাতৃভাবদি প্রেমানন্দ 
বৃত্তিবিশেষ;) । অতএব গোপীজনাবিদ্যাকল। প্ররক 

ইতি তাপন্যাং শ্রুতো । যথখ।ঙহবপরমেতদপি বিবরণী - 

সু ॥ ১৭ । 
স্পা ৩৮ সাপ ওল আ একপাশে সাপ শি পাপ শসা পা? পপ বং 

চিত্র দৃষ্টিপাত করেন তাহাতেই তাহার আ'বর্ভাব 
শ্রুচত হইতেছে ॥ 

এই প্রণ্টীার অপরা শক্তিও হইমাঁছেন, তম্মাধ্যে ইল। যে 

ভূশক্তি তছৃপলক্ষণ হেতু লীপ।কেও জ!নিতে হইবে ॥ 
এ সকলের মধ্যে মহালক্ষষী ও মায়া এই দুইয়ের মধ্যে 

পুর্ববার ভেদ বিদ্যা, ইনি তত্তজ্ঞানের কারণ, এবং সম্বিৎনান্দী 
স্বরূপ শক্তির বৃন্তি বিশেষ । উত্তরার ভেদ। সেই বিদ্যা 
দ্বারাই প্রকাশ হেতু অবিদ্[ারূপ ভেদ হয়॥ 

পূর্ণবার ভেদ এই বে.উনি ভগবানে বিভূত্ব।দি. বিস্মৃতির 
ক।রণ মাতৃ ভাবাদিময় প্রেমানন্দের বুর্ভিবিশেষ । অতএব 

“গ্রোপীজন অবিদ্যাকলার প্রেরক৮ এই গোঁপালতাপনী.|' 

শি প্রমাণে । অবসরক্রমে ইহ। বিস্তার করিব ॥ ১৭৬ ॥ 
৮ বু 

| ১০০ ] 

১১১১১১১১১0০ 
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উত্তরপ্যাঃ স.ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপ বিস্মৃত্যাদি ৫ হেত 
রাবরণাত্মক বুভ্তিবিশেষঃ । চকারাঁ পুর্ববস্য'ঃ সন্ধিনী 

সপ্িৎ হলাদিনী। ভক্ত্যাধার শক্তি মুর্তি বিমল জয়া 

যোগ! প্রহী ঈশ।নানুগ্রহাদয়ন্চ জ্ঞেয়াঃ ॥ 

অত্র চীন সত্যা জযৈবোৎকর্ধিণী | যেগৈব'ইযোগ- 

মায়া সন্িদেব ভ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্তং চেত্তি জ্ঞ্ে়ং। 

প্রহ্থী বিচিত্রনন্দ সামর্থ্য হেতুঃ | ঈশান! সর্ববাধিক। পিতা 
শক্তিহেতৃরিতি ভেদঃ ! এবমুস্তরম্য/শ্চ যথ। যথাহন্যা- 

জ্বেয়াঃ। 
স্পা -০ ০ 

উত্তরার অবিদ্য। ব্ূপ ভেদ ৭ সংপারিদিগের নিজ, নিজ 

রূপের বিস্মৃতির আদিকারণ আলণ স্বরূপ বুরিবিশেষ। 

চকারাঁধীন পূর্ববার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হল।দিনী ভক্তির আধার 

শক্তি মুর্তি, সিমলা, জয়া, বোগা, প্রহণী, ঈশান! ও অনুগ্রহ! 

প্রভৃতিকে জানিতে হইবে ॥ 

এস্থলে যিনি সন্ধিনী তিনি সত্যা, যিনি জয়! তিনি উৎ- 

কর্ধিণী। যেগ। যোগমায়া, যিনি সন্বিৎ তিনি জ্ঞানাজ্ঞান 

শক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ 

অপর যিনি প্রহ্বী তিনি বিচিত্র আনন্দ সামর্থ্যের তু । 
তথ! ঈশান সর্বাধিকরিত! শক্তির ছেতু স্বূপা এই মাত্র 

গেদ। আর শ্রই প্রকার উত্তর অর্থাৎ মায়াশক্তির যথ। 

যোগ্য অনগ্রন্য বৃত্তি সকল জানিতে হইবে ॥ 

সতী 

এ শিশি শী --- শীত 



1 
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তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তযে! ন বিব্রিয়ন্তে বছিরঙ্গসেবিত্বাৎ। 

মূলেতু সেবামাত্র মাধারণেন গণিত? | বহিরঙ্গ সেবিত্বং 
চ তস্য! ভগবদংশভূত প্ুরুষস্য বিদুরবঞ্তি তয়ৈবাশ্রুত- 
স্ব ॥ ১৭৭ ॥ 

তথাঁচ দ্রশমপ্য সপ্ুত্রিংশে নারদেন ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ এবা- 
ত্তাব | 

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং শ্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্ববার্থমমে।ঘ 

ব।্শং | স্বতেজসা নিত্য শিবুত্ত মায়াগুণপ্রবাহং ভগ- 
বন্তমীমহি ॥ 

পা পপ পপ জজ আর সী পপ পপপেলপসল রাশ আপ পপ পা পপ 

অতএব এ গ্রক।র এস্ছলে মাধার বৃত্তি সকল বিস্তর 

করা হয় নাই, যে হেতু উহা বহিরঙ্গ শক্তি । পরস্ত মুলগ্র্থে 
এ সকল মায়ারুভ্ত কেবল সেবা মাত্র সাধারণ রূপে গণিত 

হইয়াছে। যেহেতু এ মাকে ভগব্দহিরঙ্গ সেবত্ব জানিতে 

হইবে । কেন ন| এ মায়া ভগব!নের অংশভূত যে পুরুষ তাহার 
বহুদূরব্্তিনী হইয়! অ।শ্রিত ভ।বে রহিয়াছেন ॥ ১৭৭ ॥ 

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ১৯। ২০ শোকে 

ক্রীনারদ শ্রীকষ্চের স্তবে বিস্তার করিয়াছেন যথা ॥ 

নারদ কহিলেন ছে ভগবন.! আপনি ৫কবল জ্ঞানৈক 
মুক্তি, প্রমানন্দ স্বরূপ, স্থীয় সম্যক্ স্থিতি ছ।রা সম্যকৃগকানে 
সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়ছেন এবং আপনার বাঞ্কিত অমে।ঘ, | 

কিন্ত নিজতেজে মায়াগুণ প্রবাহ এ।পন। হইতে নিত্য নিবৃত্ত 

হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় এশবর্।শালী। আমি 
চঃ ্ি 

সস রস ৯ 



রি 
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ত্বামীশ্বরং-্বাশ্রযমাত্মাযখ। বিনির্মিভ্তাশেষ।বিশেষ কল্পনং । 

ক্রীড়ার্থণভ্যান্ত মনুষ্যবিগ্রহং নতোহশ্মি ধূর্ধ্যং যছুরৃষি- 
সাতৃতামিতি ॥ ১৭৮ ॥ 
অনগ়োরর্থঃ ॥ 

বিশুদ্ধং যহ শিষ্ঞাঁনং পরমতত্্ং তদেব ঘন |প্রীবিগ্রাহো 

যস। | শলংস্থগা স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যৈব বা সমা- 
গাপ্ত। ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পুর্ণা বা শর্দে অর্থা এশ্রধ্যাদযে 

যত্র। অতএব কি নিারিত রিনা কাযা, মোঘে রি 
পপি 7 টি পাপেট শ টপিক) শী ৩১ শাশী-শ শা শী 

আপনার শরণ গ্রহণ রন ॥ 

গ্রভো।! তপাঁন ঈশ্বুর অর্থাও তাণ্যকে বশ করেন এবং 

স্ব(শ্রয় অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন অকঞএব নিজাধীণ মায়া 
ণ 

দ্বার মহদ।দি অশেষ কল্পনা নির্ধীণ করেন। আপনি ক্রীড়ার 

নিমিত্ত মনুষ্য দেহ ধ।রণ করিয়াছেন তাতএব যছু বৃষ এবং 

সতৃতদিগের মধো শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১৭৮ ॥ 
উল্লিখিত শেশকদ্বয়ের অর্থ যথ। | 

বিশুদ্ধ ষে বিজ্ঞান অথাৎ পরমতত্্ব তাহাই ঘন (গা) 
স্বরূপ হুইয়। ফাহার জ্রীবিগ্রহ হইয়াছে । এআ্ীবিগ্রহ “ম্বসং- 

স্থয়)” অর্থাৎ স্বীয় রূপের আকর অথবা স্বরূপ শক্তির দ্বারাই 

ধাহাতে মনম্যক প্রকারে প্রাপ্তের ন্যায় নিতাসিদ্ধ অথব। পূর্ণ 

সযুদাঁয় অর্থ অর্থ।ৎ এশ্বরধ্যাদ যাহাতে প্রাপ্ত হইয়াছে । অত- 

এব অতি তুচ্ছ প্রযুক্ত শিথ্যারূপ জগৎকার্ষে খাহর বাঞ্চ! 

নই ॥ 

আব + ০, পপর বাপ পপ পপ পপ ৯ ৯ পপ তত পাপা শপ পাশপাশি সপ পাপ শসা - শপ ৮ শা পা পিপসপেসমসস সপীাি 
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ভূতে জগৎ কার্ধ্ে বাঞ্ছিতং বাঞ্ছা! যস্য।' কচিদবাগ্চত 

স্যাপি সন্বন্ধোদৃশ্যত ইত্যাশঞ্কা।হ স্বমতৈজপা স্বরূপশক্তি 

প্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দুরীভূতে। মায়।গুণগ্রবাহ 

স্তৎ পগম্পরা যস্মাৎ | ইথমেল। 

যুঞ্তং বিরহিতং শক্ত্য। গুণময্যাতমযয়েতৃযন্ত'ং ॥ 

আতমায়য়া স্বরূপ তযু। শক্ত্যা যুক্তং । 

গুণমধ্য| বিরহিতমিতি তৎ ভগনন্তং শরণং ব্রজে। 

তথা তাং শ্রীকৃষ্ণ খ্যং ভগবস্তমেব স্বাংশে 

নেশ্বরমন্তর্ধামী পুরুষমপি শন্ভং নতে।হম্মি ॥ 
কথং ভূত্মীশ্বরং স্বরূপশক্ত্যা স্বাআ্য়মপি আত্মা! 

য!দ বল অবাঞ্ছিত অর্থাৎ বাঞ্থ। রচিত ভগবংনের কোথাও 

সম্বন্ধ দেখ। যায় এই আশঙ্কায় কহিতেছিন | স্বীর তেজঃ 

অর্থৎ স্বরূপ শক্তির প্রভাব দ্বার! ধাঁহা হইতে মায়াম গুণ 

প্রবাহ অর্থাৎ পরম্পর। নিবৃত্ত অর্থাৎ দুরীতূত হইয়াছে ॥ 

এই প্রকাঁরই, গুণশক্তির সম্বন্ধ রছিত ও আত্ম মায়ার 
সহিত যুক্ত ইহ। উক্ত হইল । ধিনি আত্মশায়! অর্থাৎ স্বরূপ 

ভূত। শক্তির সহিত যুক্ত ও গুণমঘী মায়ার সহিত সম্বন্ধ রছিত 
হইয়াছেন সেই ভগবানের আমর] শরণাগত হইলাম । তথ 

প্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান ধিনি স্বীয় অংশ দ্বার। ঈশ্বর অর্থাৎ অস্ত- 
ধামি পুরুষ হইয়াছেন দেই আঁপন।কে নমস্কার করি ॥ 

আপনি কিরূপ ঈশ্বর এই আকাঙকায় কহিতেছেন। 

ক. রি 
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আত্াহত্র জীবাত্ম। তদ্িষয। মায়া বিনিন্মিত। অশেষ 

বিশেষাফার। কল্পন। যেন। যদ্বা। আত্মমায়যা স্বরূপ 
শ'্চ্য। স্বাশ্রক্সং বিশির্ষিতা অহশমবিষেষা যথা তথা ভূত 

কল্পনা মায়!শঞ্ডিরশ্য । কীদৃশং ত্বাং সংএতি ত্বপাবির্ভাব 

সময়ে তপ্যাপীশ্বরম্য ত্বযষিভগরত্যেব গ্রবেশাৎ ষুগপত্ভ- 

দ্বিচিত্র তত্তচ্ছক্তি প্রকাঁশেন ব। ভ্রীড়। তদর্থং অভ্যাঁ? 

অনি ভক্তাভিমুখোন আ।ত্তঃ আনীতঃ প্রকটিতো! মনুষ্া- 
কর? নরাফৃতি পরব্রন্ষমেতি শ্নরণাৎ । তব্রেপো। ভগ- 

বদ!খ্যোবিগ্রছো যেন। তমেন পুনর্বিশিনষ্টি। যদ 
পপ পপ পপ পপ সপ পাশা ীশিশী শী 77 শশী স্পা শিশীশাশিশি শিশীীসপশ শি শি হা » পাশা টপস পি ০ পপ 

অপি স্বরূপ শক্তি দ্বার] নিজাশ্রঃ হইয়াও আ.ত্মণায়া অর্থাৎ 

আতা এস্থলে জীশাত্স। তদ্থিষয়া ম।%1 দ্বার। নিপ্পত যে অশেষ 

বিশেষ।/কার সেই রূপ কল্পনা সকল আপনাতে হুইয়।ছে, 
অথবা আগ্রমায়।ম্বরূপ শক্তি দ্বারা আপনি নিরা শ্রয় হইয়াছেন। 

অশেষ বিশেষ অর্থাৎ যথ। তথ! রূপ কল্পনা ময়ী শক্তি যাহার। 

পর আপনি কি প্রকার এই অভিশ্রায়ে কহিতেছেন। 

সং্প্রতি আপনার আবির্ভাব সময়ে সেই শঞ্ির ঈশ্বর যে 
শাপশি, ভগবান আপনাতেই প্রবেশ হেতু এক কান্ীন বিচিত্র 
মেই সেই শক্তির গ্রক1শ দ্বাগ| যে ক্রীড়া তমিমিত্ত ভরগণের 
সম্মুখে “নরাঁকৃতি পরব্রহ্গ” শাস্ত্রের এই উক্তি প্রযুক্ত আপনি 
মূন্ষ্যাকার প্রকটিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ভগবৎ 
নামক ধিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এ মন্ুষ]াকার রূপকে পুনর্ববার বিশেষ করিতেছেন যথা । 

২২ ূ ১৫ 



১ 
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মিতালি 

বৃঝ্িনাত্ব গাঁং ধুগ্যৎ ভেষাং শিত)পরিকরাশাং প্রেমভার 

বহমিতি ॥ ১৭৯ ॥ 

অথব। মৃলপদা শক্ত্যেতি সর্মত্রৈন বিশেষা পদং | 
শ্ীরলকূপা। 

পুষ্ট্যাদর়স্তদংশাঃ বিদ্য। জ্ঞানং | 

আ1সম্টীচীণ| বিদ্য। ভক্তি ॥ 

রজবিদ্যা র।ভাগুহামি ঠ্যাদে? | 

মায়] বহিরঙ্গা তদ্বভ্তঃও শ্র্যাদ্যস্ত পৃথক্ জ্ঞোঃ | 
আজে 

প্রভে।! আপনি যছুরৃঞ্ সাত্বত সকলের ধূর্ধ্য অর্থাৎ যছু 
প্রভৃতি এ মকল নিত্য পরিকরের প্রেমাতিশয় প্রাপক ॥১৭৯ 

অথবা মূল শোকে “শক্ত্যা” এই পদ বিশেষ্য জ।ণিতে 

হইবে। এস্থলে শ্রী মূলরূপ। | পুষ্ট্যাি উহারই অংশরূপা। 
বিদ্যা শব্দে এস্থলে জ্ঞান, তখা আপমীচীন! বিদ্য।র নাঁম ভক্তি 

ভগবদগীতায় ৯ অধ্যায়ে ২ শোকে ॥ 
রাজবিদ্য। রাজগুছাং পবিক্রমিদমুত্তমং | 

প্রতাক্ষাবগমং ধন্ম্যং সৃম্থখং কর্ভ,মব্যয়ং ॥ 
হে অর্জন! এই জ্ঞানকে রাঁজাবদ্যা, সমস্ত গুহা তত্ব 

অপেক্ষ! গুহা, অত্যন্ত পাবিত্র্য জনক, আত্ম গ্রত্বাঞ্ানুতব 
স্বরূপ, এবং অক্ষয়ফলজনক সমস্ত ধন্ম সাধনে সহজ বপিয়া 
জানিবে ॥ 

মাখা এস্থলে বহিরঙ্গ] শক্তি, শ্রী আদি করিয়। তাহার 
বৃত্তি সকল পৃথক্ হইয়াছে, ইহা! জামিতে হুইবে | রা 
১ রি] 

আস 
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শিষ্টং সমং ॥ 

ততশ্চাত্র শুদ্ধতগবৎ গকদ্ণে স্বরূপশক্িবক্তিষেব গণ- 

নাঁমাং পরধ্যবপিতাস্থ বিবেচনীয়মিদং প্রথমং তাবদেক- 

স্যৈব তত্বস্য সত্বচ্চিত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেক। ভ্রিধ! 
ভিদ্যতে ॥ ১৮০ | 

তদুক্তং শ্রীবিষু্পুরাণে শ্রীঞ্ঃবেণ ॥ 

হল।দিনী সন্ধিনী সন্থিৎ ত্ব.ব/ক সর্দসংস্থিতো । 
হলাদ তাপকপী মিশ্র। ত্বয়ি নো গুণবার্জত ইতি ব্যাখ্যা- 
তঞ্ স্বামিভিঃ ॥ 

হলদিনী আহলদকরী সঙ্গিনী সততা । 
সন্বিৎ বিদ্য।শ(ক্তঃ ॥ 

শিন্ট এই শব্দের অর্থ সমান ॥ 

অতএব এস্থলে শুদ্ধ ভগব€ প্রকরণে ম্বরূপ শক্তির বৃর্তি 

(বিশেষ সকপের গণনার মন্যে পধ্যবসি ৮ শক্তি সমুদায়ে 

প্রথমত এইটী বিন্চেনা করিতে হইবে, এক তা্তবুরই বিদ্য- 

মানতা, জ্ঞানতা ও আশন্দত। প্রযুক্ত এক শ্তিরহ তিন 

একর ভেদ হইমীছে ॥ ১৮০ ॥ 
হলাদিনী, গান্ধনী ও সন্বিৎ এই তিন শক্তি সন্দাশ্রয 

তোমাতে এক রূপা হইয়াছেন, হলাদ ও তাপ করেন এমন 

যে মিশ্র। শক্তি তাহা গুণবর্জিত তোমাতে নাই ॥. 

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়।ছেন | হলাদিনী 

শব্দে আহল।দকরী। সন্ষিনীর অর্থ সন্তাকরী। সন্বিৎ শব্দে 



ভগবগুসন্দর্ভঃ 1 ] ষট্সন্নর্ভঃ | ৬৩১ | 

সপ আপস পাস 

একা মুখ্য। অন্যভিচারিণী স্বরূপ ভূতেতি যব । 
সা সবিপংস্িতৌ সর্বস্য সম্যক্ স্থিতি ধম্মাৎ তশ্মিন, 
সর্ববাপিষ্ঠান ভূতে ত্বযেব নতু জীবেষু। 
জীবেষু যা গুণমধী ভ্রিবিধ। সা ত্বযি নার্তি। 

তাঁমেসাহ হলাদ তাঁপকরী মিশ্রেতি 
হলাদকরী শন: এসাদে।খা সাব্িকী। 
তাপকরী ব্ষিবিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী | 
তছুভয় মিশ্র! বিষম জন্য রাজসী । 

বিদ্য। শক্তি । একা শবে মুখ্য। অব্যভিচ।রিণী অর্থাৎ শ্বরূপ 
ভূঙ। জানিতে হইবে ॥ 

সেই স্বরূপভভূতা শক্তি সর্ববসংস্থিতি অর্থাৎ সকলের সম্যক্ 
প্রকবে ধাহ। হইতে স্থিতি হইয়।ছে, সেই সকলের অধিষ্ঠান 

স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত আছেন, জীবে অবস্থান করেন 

না| 

জীবে যে তিন প্রকার গুণময়ী শক্তি তাহা আঁপনাঁতে 
নাই | 

সেই ধিনপ্রকার শক্তি কি? এই আকাঙক্ষা।র কছিতে 

ছেন। উনি হলাদকণী) তাপকরী ও মিশ্র! ! ইহার অর্থ এই 
যে, যিনি হলাদকরী তিনি মনের প্রলন্নত। হইতে উৎপন্ন! 

সাত্তবিকী। ধিনি তাপকরী তিনি বিষন্ন বিগ্লোগার্দিতে তাপ 
প্রধান করেন এই হেতু ত।মপী। আর যিনি মিশ্র! অর্থাৎ 

ে ৰ __ ছীী। 

[ ১১7 
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সপ 

তত্র ছেতুঃ সত্ব।দি গুপৈবর্ড্জিতে ॥ ১৮১ । 
তদুক্তং । 

সর্ববন্সুক্তে ॥ 
হল'দিনাা সন্ষিদা শ্লিষ্টঃ চ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ | 
স্বংবিদ্য। সংবৃতে। জীবঃ সংক্রেশ নিকরাঁকর ইতীতি ॥ 

তত্র হলাদকরূপোঁপি ভগবান যয়। হলাদতে হল।দ্রয়তিচ 
সা হলাপিনী। তথা সন্ত্ারূপোহপি যখা মন্তং দধাতি 

ধারয়তিচ স| সন্ধিনী | এবং জ্ঞান জূপো।হপি যয়! জানাতি 

- পি ৮ সিসি ৮০ শাক শীশী্্পীপ্পেপপ্পা শা ৭ 

সত্ব তমে। মিশ্রত। ঠিনি বিষম হইতে উৎ্পন্নী একা রণ 

র।জদী এ নকল শক্তি যে আপনার থাকেনা তাহার হেতু 

এই, আপনি সন্তাি গুণবর্জিত ॥ ১৮১ ॥ 

এই বিষয় সর্বজ্ঞ নুক্তে উক্ত হুইয়াছে যথা ॥ 
যিনি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর তিনি হলাদিনী ও সম্থিৎ এই দুই 

1 শক্তি যুক্ত, আর যিনি জীব তিনি আপনার আবদ্যায় আবৃত 

| হুইঝ। সমস্ত ক্লেশের আকর স্বরূপ হইয়াছেন ॥ 
| এস্থলে ভগবান, হল।দক রূপ হুইধাও যাহ! দ্বার। আহ্লাদ 

ূ যুক্ত হয়েন ও আহলাদিত করেন তাহার ন।ম হল।দিনী। 

তথ সত্ত। অর্থাৎ বিদ্যমান রূপ হইঘ1ও যাহার দ্বার! সতাঁকে 
] অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে ধারণ করেন ও ধারণ করান, তাহার 

| নাম সন্ধিনী । এই প্রক।র ভগবান, জ্ঞান রূপ হুইয়াও যাহার 

দ্বারা জানেন ও জানান তাহার নাম সম্বিৎ, ইহ। জানিতে 
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তত্র চেত্তরোত্তর গুণো্করণে সন্ধিনী সম্ঘিৎ হল।দিশীতি 

ক্রমোজ্জেয়ঃ ॥ ১৮২ ॥ ূ | 

তদেবং তন্যাস্ত্র্যাত্বকত্তে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণেন | 

তদ্বত্তি বিশেষেণ স্বরূপং ব। স্বয়ং স্বরূপ শক্তি ব1 বিশিষ্টং 

ব।বিরবতি ও ্বিশুদ্ধলত্ত্বৎ। তচ্চান্য নিরপেক্ষস্তৎ প্রকাশ 

ইতি জ্ঞাপন জ্ঞানবৃত্তিকত্ব।ৎ সন্িদেব। অস্য মাঁয়য়া 

স্পৃর্শাভাবাদ্িগুদ্ধপত্বং । তত্র চেদ মেব সদ্ধিন্যংশ প্রধান 

চেদ।ধারশক্তিঃ। সন্থিদংশ গ্রধান মাত্মবিদ্য। | হলাদিনী- 

সার।ংশগ্রধ।নং শুবিদ্যা ূ যুগপা চকতিত্রমপ্রধানং 
|. পি ৮4 5 ০৯৯ সকল ৯ শিলা পপ উস শাশীীশিশাশীশাাীটি শীপী পট নি 

হইবে । 

এস্থলেও উত্তরে।ভ্তর গুণের উৎকর্ষ দ্বারা সঙ্গিনী, সম্থিৎ, 

হল।দিনী এই ক্রম জানিতে হইবে ॥ ১৮২ ॥ 
অতএব এই প্রকার মেই এক শক্তির তিন স্বরূপত্ব সিদ্ধ 

হুইল, যে স্বর্কাশকত। লক্ষণরৃতি বিশেষ দ্বার! স্বরূপ অথবা! 
স্বয়ং স্বরূপ শক্তি কিন্ব। ম্বরূপশক্তি বিশিষ্ট আঁবিভূর্ত হয়েন 

তাহার নাম শুদ্ধপত্ব। এ বিশুদ্ধ সত্ব অন্যকে অপেক্ষা । 
করেন না । ভভবানের স্বপ্রকাশ স্বরূপ জ্ঞ।পন ও জ্ঞানবুত্তি 
প্রযুক্ত সেই ভগবানের সম্িৎ শক্তি মায়ার সহিত ম্পর্শ ন! 
থ।কায় বিশুদ্ধ সন্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে এই বিশুদ্ধ সত্বই | 

সন্ধিনী শক্তির প্রধান অংশ হুইলে আধার শক্তি, সন্ঘিৎ | 
শক্তির প্রধানাংশ হইলে আত্মবিদ্য।, ও হলাদিনীর সারাংশ | 
প্রধান হইলে গুহা বিদ্য। বল যায়, আর একক।লীন | 

টি টি £ 
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মুর্তিঃ ॥ ১৮৩ ॥ 

অভ্রাধ।রশক্ত্য। গগবন্ধ।ম প্রকাশতে। 

তদুক্তং | 

য সাত্ৃতাঁঃ পুরুষরূপমুশস্তি সত্বং লোকোযত ইতি। 
তথ জ্ঞ।ন তং প্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্য় কয় আত্মধ্দ্যিয়। 

তদ্বতিরূপমুপাসকা শ্রয়ং জ্ঞনং প্রকাশতে | এবং ভক্তি 

তৎপ্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্ধয়কয়। গুহ্বিদ্যয়া তদ,ভতিকয়া 
ীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রবীশতে। 

০ ও আসক 4 পাপ সী না সীট শশা শশী স্পট ০৮টি তি শিট নিট শাল িটিন 

শক্তি গ্রধান হইলে মুর্তি হয় ॥ ১৮৩ ॥ 

এস্থলে আধ।র শঞ্তি দ্বারা সন্ধিনী বৃন্তিরূপ উপানক 

সকলের ভগবদ্ধ।মের প্রকাশ হয়, এই বিষয় ১২ স্কন্ধের ৮ 

অধ্যায়ে ৪০ শোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥ 
হে ভগবন.! সাত্ৃত বংশীয়ের! ঈশ্বরের যে সত্বরূপ ভজন! 

করেন তদ্দার। বৈকৃ লোকে, অভয় ও আত্ম স্থৃখ প্রাপ্তি 

হয় ॥ 
মেই রূপ জ্ঞান ওজ্ঞান প্রবর্তক স্বরূপ বৃত্তি রূপ। 

আত্ম বিদ্যা দ্বারা তদ্বতি অর্থাৎ সম্ঘিৎ বৃর্ভি রূপ উপ।স়ক 

সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে জ্ঞান তাছা গ্রকাশ পায় ॥ 

এই প্রকার ভক্তি এবং ভক্তিপ্রবর্তক স্বরূপ বৃততিদ্বয় রূপ 

হলাঁদিনীর স।র11শ স্বরূপ গুহা বিদ্যা ও ভগ্বত্তি রূপ দ্বারা 

প্রেম স্বরূপ ভক্তি প্রকাশ পায়॥ 
- 

উট ১ 

॥ 
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অতএব শ্রীবিষুণ পুরাণে | 
লক্গনীস্তবে স্পগ্ঠীকতে ॥ 
যজ্ভরবিদ্যা মহ।বিদ্য। গুহাবিদ্যাচ শোভনে। 

আন্মবিদ্যাচ দেখি ত্বং বিমুক্তিফপদায়িনীতি | 

যজ্ঞবিদ।1 কন্রবিদ।। মহাবিদা অক্টাঙ্গ মে গঃ। 

গুহাবিদ)1 ভক্তি: । আত্মবিদ্যা জ্ঞানং | 

তৎ সর্ণবা শ্রযুত্ব।ত্বমেব শুভ্তদ্রপ। বিবিধান।ং মুক্তীনাং 

বিবিধ নামন্যেষ।ঞ্চ ফলান।ং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥ 

অথ মুর্ত্য। পরতত্বাত্স 2 শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। 

: 

অতএব শবিষু্পুরাঁণে 

লন্ম্নী স্তবে স্পব্ট কহিয়াছেন যথ। ॥ 

হে শোভনে! হে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্য), 

গুহাবিদ্য ও আত্মবিদ্য) হইয়াছ এবং তুমিই মুক্তি ফল প্রদান 

কর ॥ ূ 

এ স্থলে যজ্ঞ বিদ্যার অর্থ কণ্ম বিদ্যা, মহাবিগ্যার অর্থ 

অফ্টাঙ্গ যোগ, গুহ বিদ্যার অর্থ ভক্তি এবং আত্মবিদ্যার অর্থ 

জ্ঞান, এই সকলের আশ্রয় প্রযুক্ত তুমিই এঁ এ স্বরূপ। হইয়া 
বিবিধ মুক্তি সকপের ও অন্যান্য ফল সকলের দাত্রী হুই- 
যাছ ॥ ১৮৪-॥ 

অথ মুর্তি অর্থাৎ এক ক1লীন শক্তিত্রয় প্রধান দ্বারা! পর- 
তত্ব শবরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পান ! এই মূর্তির নাম বাসুদেব ॥ 

1 ্ঃ 
এ পা প্পিশ। শশী লা শ পা শী 7 ২ পি শশী খাত শশী শী শীট শি পি সর প্রসার 



নু ' 
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ইয়মেব বাস্থদেবাখ্য। তছুক্তং ই/মহাদেবেন ॥ 

সত্বং বিশুদ্ধং বন্থদেব শবন্দিতং যদাযুতে তত্র পুমানপা- 

বতঃ। সব্বেচে তন্মিন ভগবান, বাঁলদেবোহা.ধাক্ষজো। 

যে মনলা ধিধীয়ত ইতি | 
অস্যার্থঃ |. 

বিশুদ্ধং স্বরূপ বৃন্তিত্বেন জ।ডাংশেনাপি রহিতমিতি। 

বিশেষেণ গুদ্ধং সত্বং যু তদেব বনুদেব শব্দেনোক্তং 

কুত শ্তস্য নিরারি ব্রার বা 0 | যৎ 8 ঞ্ত্রে 
পে পা পপ শপ শা শিশীশ্্ীশীশীশ্ 7 শি শা সস 

শসা 

টিটি ০ ০০০১১ ১১১ 
এ. সপ্ত পাত ৮ পাস পিসপ্সপ্প ৮ পিল ০৪ 

এই (ব্ষয় ৪ স্কদ্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শো কে 

শ্রীমহাদেব কর্তৃক.উক্ত হইয়াছে যখা ॥ 

মহাদেব সতীকে কহিলেন হে স্থন্দগি! অমি কেবল 

অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাস্রদেব বোধে নমস্কার কার এমত নহে 

নিত্যই মনোমধ্যে বাস্থদেবের চিন্ত। করিয়া থকি, বিশুদ্ধ 

যে সত্বশুণ তাহাই বন্থদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু 

নির্পাল সত্ব গুণে পরম পুরুষ বাস্থদেব প্রক।শ পান। এই 
ক্ষারণে মেই সত্ব স্বব্ূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান, 
বাহুদেবকে আমি মনে। দ্বার। সতত নমস্কার পুর্ববক সেবা 
কর ॥ 

ইহার তাৎপর্য এই যে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির 
বৃত্তির হেতু জাড্যাংশ রহিত। বিশেষ রূপে যাহা শুদ্ধ সতত 
তাছাই বস্ত্দেব শব্দে কথিত হুইয়াছে। যদি বল কি হেতু 
তাহার সতত ও বস্দেবত। হইল এই প্রশ্নে কহিতেছেন। 
হু ৬৫ 



2272-22-28 শপ শিপ লস পপ পপ পপ 

শি 

ভগবৎসন্দর্ডঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ | ৬০৭ 
সস ৫ সস স্পা স্পেস আপস পিপিপি 

তন্যিন পুন বাস্থদেব ঈয়তে প্রকাশতে । আদ্যে 
তাবদংগাচর ঠা হেতৃত্বেন লোক প্রসিদ্ধ সত্ব সাম্যাৎ 

সত্তা ব্যক্ত! দ্বিতীয়ে ত্বয়মর্থ বন্থদেবে ভবতি প্রতী- | 

তে উঠি বানুপেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ সচ বিশুদ্ধ সত্ব 

প্রতীয়তে ততঃ প্রত্যযার্থেদ প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থে নিরধ- 

ধতে। ততশ্চ বানযূতি দেবমিতি বুযুশপত্যা ধা বসত্য 
ন্মিননিতি বা বন্থহ। | 

তথ। দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ। 

সচাঁসৌ সটেত্তি বস্রদেবহ 

তি গবদ্ধন্া লক্ষণৈঃ ১ পু্যেঃ ২ প্রকাশত ইতি বা বস্থ- 
- সা শাশ্ীাক্গাটীশীিট শীট এ্প্প পাশিিস্পাশ্পশাাাশা-া সপ” শীত ০ পি ৩ শপ জন পাশ ০ জিত ৯ 

যে হত (সেই বিশুদ্ধ সন্ত্বে বাসুদেব পুরুষ প্রকাশ পান 

প্রথমে অ.গ।চরের গোচরত। হেতু দ্বারা লোক প্রনিদ্ধ সত্তবয় | 

সাম্য প্রযুক্ত সত্তা প্রকাশ হইয়াছে। 

দ্বিতীয়ে অর্থ এই যে, বন্থদেবে “ভবতি” প্রতীত হয়, এই | 
অর্থে বাহ্থদেব পরমেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন) এই 

বান্গদেৰ বিশুদ্ধ সত্বে প্রতীত হয়েন। যে হেতু প্রুদিদ্ধ 
প্রায়ার্থ দ্বারা প্রকৃতির অর্থ নিপ্ধারিত হয়। সেই হেতু 
দেবকে বাল করান এই বুযুৎপন্তি দ্বারা অথনা দেব ইহাতেই| 
বাদ করেন এই অর্থেবস্থ শব্দ শিষ্পন্ন হইল। সেই বূপ! 
পনিব্যতি” অর্থাৎ জ্রৌড়া করেন অথব! প্রকাশ পায়েন এই : 
আরে দেব, এই উভস্ব শব্দে মিলিত হইয়া বন্ুপ্ণেব এই শব্দটা | 

নিম্পন্ন হইল। কিন্বা “বনুভিঃ৮ আথাৎ তগবদ্ধর্শী লক্ষণ 

্ বব 
রস এ ০. শসা থে 
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১১ ০ শসা শা আসমা পিসী শেপ শি িক টি শ্পিপেস্্াসপ্সপিস্পাসসপেপ সী? ০৭০০ পপ 
থপ্প্পা পপ রশ টি ৮7 শিশিশ্টি ৩ পি পনি শট শি শর, ০ সপ 

দেবঃ। তত্মাদ্বস্রদেব শাবক্তং বিশুদ্ধ সত্বং। ইথ্ং 

লনয়ং প্রকাশ ক্োতিরেক (বগ্রহ ভগবজ্জ জ্ঞান হেতুত্বেন | 

কৈবল্যং সাত্তিকং জ্ঞানং রজে!। বৈকল্সিকং তু যৎ। 

প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মনিষ্ঠং নিপ্ডণং স্মৃতমিত্যাদে 

বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ,জ্ঞান শ্রুবণেন নচ 
সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাঁবগতং বরূপশক্তিবৃভিভূতম্ব প্রকাশতা 

লক্ষণত্বং তদ্য ব্যক্তং। ততশ্চ সত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র 

করণ এস।ধিকরণ বিবঙ্ষা ॥ ১৮৫ ॥ 

পুণ্য সকল দ্বারা প্রকাশ পান এই অর্থেই বা বস্থুদ্দেব | অত- 

॥ এব বস্থুদের শব্দে বিশুদ্ধ সত্ব । 

এই প্রকার স্বয়ং প্রকাশ ক্যে।তিঃ, মুখ্য বিগ্রহ ভগবানের 

জ্ঞ।ন হেতু দ্বারা এই বিষয় ১১ স্কন্ষের ২৫ অধ্যায়ে ২৩ 

শে কে ভগবান, উদ্ধবকে কহিয়াছেন ॥ 

হে উদ্ধন! দেহাদি ব্যঙঠ্িরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান 

সাত্বিক জ্ঞান, দেহাপি বিষয়ক জ্ঞ।ন রাজপিক জ্ঞান, বাপ- 
মুকাদির যে জ্ঞান তাহা তামসিক জ্ঞান, আর আমাতে নিষ্ঠ 
যেজ্ঞান তাহাকে নিপুণ বলা যায় ॥ 

ইত্যার্দি বহু বনু প্রমাণে গুণাতীত অবস্থায় ভগবৎ 
জ্ঞানের শ্রবণ দ্বার! লিদ্ধ | এন্থলে বিশুদ্ধ পদের জ্ঞান শ্বরূপ 
শক্তির বুর্তিরশ তাছার ন্বপ্রকাশত! শক্ত স্বরূপ ব্যক্ত 

হইল.। অতএব সন্ত্বে প্রতীত হয়েন এস্থলে কারণেতেই 
অধিকরণ কথনেচ্ছ।স্স হইয়াছে ॥ ১৮৫ ॥ 

[টি ষ 

সপ পর ৩০০০০ ররর _._.. 
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স্বরূপ শক্তি বৃত্তিত্বমেব বিশদমতি । 

তাপারত আবরণ শুগ্যঃ সম, প্রক্কাশতে ॥ 

প্রাকৃতং শত্বং ছেত্তর্হি তত্র প্রত্িফলনমেবারদীয়ছে | 
ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গত তয়। তদ্য তত্রবুত 

তেনৈব একাশঃ স্য।দিতি ভাবঃ ফপিতার্থম।হ এবং ভূতে 
সত্ব তন্যিন নিত্যমেব প্রকাশমানেো। ভগবান, €ম ময়! 

মনস। বিশেষেণ বিদীযতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তৎ সত্বং 
তাদাতুযাপনমেব অন্যথ! দৈব মধমন। চিন্তয়িতুং শক্যতে 
ইতি পর্য্যবসিতং | নন্কু কেবলেন মনসৈর চিল্ঞযতাং কিং 

তেন সত্তেন তরোছ। হি যন্মাদ ধোক্ষজ অধন কু &মতি- 
সপ আসিস সপ শপ জীপ পিপি - শসা সস সপ শশা শা শ্াাা শশী ও আআ ভাতা শ্ীিশিীশীশাসন ০2 সাপ 

্ সর্প এক্তির বৃ টকে প্রকাশ করিতেছেন । অপারৃত 

আর্থ।ৎ আবরণ শ্ণ্য হইয়া প্রকাশ পান। যদি তাহা প্রারুত 

সন্ত্ব হই5, তাহা হইলে তাহাতে প্রঠিফলনই অবশিষ্ট 
হইতে পারিতা | মেই হেতু দর্পণে মুখের ন্যায় দর্পণের অস্ত- 

গত হইয়। সেই মুখের দর্পণে আবৃতত্ব রূপে প্রকাশ হন 

ইছাই ভাবার্থ। ফপিতার্থ রকহিতেছেন। এই প্রকার সত্ত্ব 

নিগ্ত্যই প্রাকশমান ভগবান আমা কর্তৃক মনো দ্বারা বিশেষ | 
রূপে চিপ্তিঠ হইযছেন। সেই সত্ব তং ম্বরূপই গ্লাপ্ত 
হয়, তাহা ন! হইলে ম:নের দ্বার চিন্তা করিতে সমর্থ হওয়া 
যায় ন! ইহাই চরমার্থ। 

অহ! যদি বণ কেরল মনের দ্বার।ই চিন্তা রর, শঙ্বে 
প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নে কহিতেছেন। হি গন্দের আর্থ 

৮.._._______________ 
| ১০২ 



সপ পাপাশশিশিপস্াাা শি 

ক্রান্তসক্ষজমিন্দ্িয়জজ্ঞানং ঘেন সঃ নমসেতি পাঠে ছি শব্দ 

স্থানেহপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধ সত্তবাখ্যয। 

স্বপ্রক।শতা শক্ত্যৈব প্রকাশমাঁনোহসৌ নমস্কারাদিন। 

কেবলমনু বিধীয়তে সেব্যতে | নতু কেন।পি প্রকাশ্যত 

ইত্যর্থঃ। ৩দেব সোহুদৃশ্যত্বেনৈব স্ফ,র্সৌ অদৃশ্যেনৈব 
নমস্ক।রাদিন। অন্মাঠিঃ সেব্যত ইতি তৎ প্রকরণ মঙ্গ৩শ্চ 

গম্যতে ॥ ১৮৬ ॥ 

তথ যতে! ভগবদিগ্রহ গ্রকাশক বিশুদ্ধ সত্স্য মূর্তিত্বং 

বহ্দেবত্বং চ তত এব তহ প্রাদুর্ভাব বিশেষে ধরন্মপত্য। 

মুর্তিত্বং প্রসিদ্ধং। শ্রীমদানকছুন্দুঠোৌচ বহৃদেবত্বমিতি 
শপ স্পীল ৮ আসল শাস্পি টা সপ পাস ীাপাসীপাক্ীসীনসি 

পাশা াসস্পিসসপিসী ...._ ৮৮ শী 

যে হেতু । অধোক্ষজ অর্থাৎ যিণি ইন্জিয় জন্য জ্ঞানকে অতি 

ক্রম করিয়াছেন । “নমস1» এই পাঠে হি শব্দ স্থানে অনুশব্দ 

পাঠ করিতে হইবে । সেই হেতু বিশুদ্ধ সন্তাখ্য স্বপ্রকশতা 

শক্তি দ্বারাই প্রকাশমান এই ভগবান কেবল নমস্ব।র।দি দ্বারা 

অনুবিধেয় অর্থাৎ সেব্য হয়েন কিন্তু কাহ।রও দ্বার! প্রক।শিত 

হয়েন না। অতএব চিনি যখন অদৃশ/ রূপে স্ু্তি পান 
তখন অদৃশ্য নমস্কার।দি দ্বারাই আমর! তাহ।কে সেব! করি, 

এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে তৎ গ্রাকরণ সঙ্গতি বোধ হয় ॥ ১৮৬ 

অনন্তর যে হেতু ভগবানের বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ 

সত্তর মুত্তিত্ব এবং বন্থ দেব, মেই হেতু ভগবানের প্রীছুর্ভাব 

বিশেষে ধর্মের পত্বী যুত্তি নামে এপিদ্ধ এবং শ্রীমান, আনক 

ছুন্দুভিতে বন্তুদেবত্ব) ইছ1 বিবেচন! কবিতে হইবে ॥ 

(সস 
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বিবেচনীয়ং। অত্র শ্রদ্ধ। পুষ্ট্যাদি লক্ষণ প্রাছুভূতি ভগ- | 

বচ্ছক্ত)ংশ রূপস্য ভগিনী তয়। পাঠ সাহচধ্যেণ মূর্ত স্তস্যা- 
স্তচ্ছক্জযংশ প্র1ছুভবত্বমুপপভ্যতে । তুর্য্যে ধন্ম কল! সর্গে 

নরনারাণাবৃষী ইত্যত্র কলা শব্দেনচ শক্তি রেবাঁভিধী- | 
যতে। ততঃশক্তি লক্ষণায়াং তস্য।ং চ নয়নারায়ণাখ্য 

ভগবৎ প্রকাশ ফল দর্শন। ব্স্থদেবাখ্য শুদ্ধ সত্বরূপত্ব- 

মেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্য। মূর্তি,রিত্যাখ্য।হ- 

পুযুক্তা ॥ ১৮৭ ॥ 
তথাচ শ্রদ্ধাদ্যা বিশদ]র৫খ তয়। বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা 

এ স্থলে শ্রদ্ধ। পুষ্ট্যাদি রূপ প্রাছুত ভগব।নের শক্ত্যংশ | 
সমূহের ভগিনী রূপে পাঠ সহচর দ্বার! মেই মূর্তির ভগবানের 
শক্ত্যংশ রূপে গ্রাছুর্ভাবত্ব উপলব্ধি হইল ॥ 

এই বিষয়ের প্রমাণ ১ স্কন্ধের ৩ অধ্য।য়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥ 
চতুর্থ।বতাঁরে ধর্ম্মপৃত্তী মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ রূপে ছুইটী 

থধি হইয়া! আত্মে।পাসনাঘ্িত ছুশ্চর'তপস্যা!আচরণ করেন ॥ 

এ স্থলে কল! শব্দে শক্তিকে কহিয়াছেন। অতএব শঞ্তি 

রূপা সেই মৃত্তিতে নরন।র।য়ণ নামক ভগব।নের প্রকাশ, ফল 

দর্শন হেতু বস্দেব নামক গুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপত্বই অবশেষ হইল। 

সেই কারণেই এই প্রকার এ শক্তির সত বলিয়! টি আখ্য] . 

কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥ 

অতএব শ্রদ্ধার নির্দালার্থঠ। এযুক্ত তাথাদিগকে.পরি- 

মু ু$ 
মে, ইসা পা ৮ সত ০» ৮ প-০৯্-এ ্প_  --এ তসএ স্র-৮-সসগ এথ » জা»: 

সপ পপ শা শী 



টি 00100000000 
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চতুর্থে। 

মুদ্তিঃ সর্বগুণোশ পতি ন্রনাঁরায়ণাধুষী ইতি | 
ঈর্ন্ব শণল ভগবত উত্পভভিঃ প্রকাশে যসা।ও স। তীবসু- 

তেতি পুর্বধেণৈবান্থধঃ । ভগবদাধ্যায়াঃ সঙ্চিদানন্দ মূর্তেঃ 
প্রকাশহেতুত্বৎ সুষ্তিরিতার্থ, তখৈব ততপ্রকাঁশ ফলত 
দর্শনেনচ নামৈক্যেনচ শ্রীমন্দ(নক ছুন্দুভেরপি শুদ্ধ সন্বীবি- 

ভাবত্বং জ্েং | 

তচ্গচোঞ্তং নবমে ॥ 

১ 

ত্যাগ করিরা সেই মূর্তিই চতুর্থক্ষন্ধে কথিত হুইযাছে ॥ 
৪ ক্কন্মে ১ অধ্যায়ে ৪* তকে যথা ॥ 

মুর্তি যাহ।তে সর্্ঘ গুণের উৎ্পভি ছয়, তিনি নরনারাপ্ন 

নামে ছুইটী খষি প্রসধ করেন ॥ 

সর্ব গুণ সম্পন্ন ভণবানের ধাহাঁতে উৎপন্তি অর্থাৎ 

প্রকাশ হইয়।ছে সেই মৃত্তি নরনারগনণকে প্রসব করিয়াছিলেম) 

পর্বের সহিত ইহ।র আশ্বস্ত হুইখাছে। তগবন্নামী সচ্ছিদামন্দ 

ুর্তিপ্ন প্রকাশ হেতু মুর্তি এই আখ্যা হইয়াছে 1 পেই প্রকারই 

[ভগবানের শ্রফাশ ফল দর্শন ও নাঁগের এক দ্বারা শ্রীল, 

আঁনকছুন্টুতিরও শুদ্ধ পত্ব আধির্ভাবত্ব জানিতে হইখে॥ 

এই বিষয় ৯ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১৮ ক্লোকে 

উক্ত হইয়াছে যথ! ॥ 

হি ূ রি 
স্পট পপ পা ও পা সপ পা সপ ০ শা 



ভগবহুসন্দর্তঃ | ] ষট স্র্ভঃ 1 ৬৪শু 

বন্থদেবং হয়েও স্থাণং বদন্তানবদ্ুন্দুভিমিতি । অস্যথ! 

হরেঃ স্থ'নমিটি বিশেষণস্য অকিঞ্চিতৎকরত্বং স্য।দিতি ॥ 

তদেবং হুল।দিন্যাদেতকতমাংশ বিশেষে প্রধানেন বিশুদ্ধ 

সত্তবেন যখষথং সীপ্রভৃতীনামপি প্রছুর্ভাবেবিবেক্তব্যঃ ॥ 

তত্রচ তাসাং ভগবতি সংপদ্রপত্বং তদনুগ্রাহ্হে সংপৎ 

সংপদক রূপত্বং সম্পদংশরূপত্থং চেত্যাদি ত্রিরূপত্বং 

জ্ঞেং। জ্ত্র ত।সাং কেবল শক্ত মাত্রত্েন।মুর্ভতীনাং 

ভগবদ্িগ্রহাদ্যৈকাত্মবোন স্থিত্তি অভুদধিষ্ঠাত্রী রূপত্বেন 
পাপা পিসী আশি সপ পপ শে স্স্্প্প্সাস পা পা শিস্পীশি্সাপি ৭ আস জাত সপ সত পপ পা রখ 

ছে রাজন! বশ্তুদেবের জন্ম কালীন তর্গে দেবডা'দিগের 

ছুন্দুভি এবং চক বাদ্য হইয়/ছিল, এই নিগিত্ত ভীহাঁকে অ!ন- 

কছুন্দুভি বলিত। তিনি ভগবান হরির প্রাহূর্ভাব স্থান 
ছিলেন? 

বন্থদেবের যদ্দি শুদ্ধ সত্বত্বের আবির্ভ।ব ন। হইত তাহ! 

হইলে “হবেঃ স্থানং” এই বিশেষণের অকি্চিৎ করত্ব হইত ॥ 
অতএব এই প্রক1র হলাদিন্যা দির মুখ্যাংশ বিশেষ প্রমাণ 

1 দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ব হেতু যথাযোগ্য শ্রী প্রভৃতিরও প্রাছুর্ভাব 

বািবেচন। করিতে হইবে ॥ 
তন্মধোও স্ত্রী প্রভৃতি ভগবানের সম্পৎ কূপিশী হুইয়া- 

ছেন, তাহার অনুগ্রহে লম্পন্তির সম্পাদক ও সম্পত্তির অংশ 

এই তিন জানিতে হইবে, তম্মধ্যেও কেবল শক্তিমাত্রে 'ৰার। 

মুক্তি রহিত সেই শ্রী প্রভৃতির ভগবদিগ্রহ!দির এঁকাতন্য রূপে 

১ টি) 
নি সস স্পা ৮০ ০ হরর + এ মা সি আর? এপ রর শর পরপর সার 

স্পা 



৬৪৪ ্ ষট্সন্দর্ভ। [ ভগবৎুসন্দর্ডঃ। 
সারারপ্যারর্র -৮-সপসপ অস্ত 

মুর্ভান।ংছতু 'তগাবরণঞ্ত্র তয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি 

দিক্ 00১০৮] ৪০ । ভ্রীশুকঃ ॥ ১৮৮ ॥ | 
অখৈবং ভূতানস্ত ধৃতিকাঁয়৷ স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধা 
মাংশ বত্তিনী মুর্তিমতী লন্ষমীরেবেত্যাহ ॥ 
অনপাযিনী ভগবতী প্রীঃ সাক্ষাদাতানে। হরেরিটতি ॥১১৮॥ 

টীকাঁচ। অনপায়িনী হরে শক্তি? তত্র হেতুঃ সাক্ষাদ- 
তনঃ স্বন্বরূপন্য চিদ্রেপত্বতস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ | 
ইতোষ।! 

আপস 

স্থিতি এবং তাঁহ।র অপধিষ্ঠাত্রী রূপ দ্বারা মুর্তি সকলেরও ভগ- 

বানের আবরণ রূপে স্থিতি, এই ছুই প্রকার ভেদ জাগিতে 
হইবে ॥ ১৮৮ ॥ 

অনন্তর এই প্রকার যিনি অনন্তবৃত্ভি স্বরুপ শক্তি তিনিই 
ভগবানের বাঁম পার্খবর্তিনী মুক্তি মতী লক্ষমী। এই অভিগ্রায়ে 

কহিতেছেন ॥ ৰ 

১২ ক্কন্দে ১১ সধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে 

শ্রীসৃত বাক্য যথা ॥ 
সাক্ষাৎ গ্রী আত্মরূপ নরনারায়ণের অনপায়িনী শক্তি ॥১১৮ ॥ 

হ্রীধরশ্ব।মির টীক। যথা ॥ 
হরির শক্তি অনপায়িনী অর্থাৎ নিত), তাহাতে কারণ 

এই যে স।ক্ষ1!ৎ অং অর্থাৎ নিজ স্বরূপের চিদ্রপত্ব প্রযুক্ত 

লক্ষীর উহার সহিত অভেদ। 

এ স্থলে সাক্ষ।ৎ শব্দ প্রয়ে।গ হেতু 
ঠ্ ৯৫ 
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+ ঁ 
তগবৎসন্দর্ভঃ |] ষট্সন্দর্ভঃ ৬৪৫ 

সাপ ৮ পল পপি পপ পপি পাশসপিশা শশা শিপ শীট 

অত্র সাক্ষাচ্ছন্দেণ বিলজ্জমানযা যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমু- 
যেত্যাছ্যুক্ত। মায়া নেঠি ধ্বানতং | তত্রামপাধিত্বং যথা । 

শ্রীহয়শীর্বপঞ্চরত্রে | | 

পরমাভ্য। হপির্দেব স্তচ্ছক্তিঃ*ভ্রীরিহে।দিত। | 
ভ্রীর্দেণী প্রকৃতিঃ প্রে।ক্ত। কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ 

ন বিঞুণনা বিনা দেবী ন হরিঃপন্মজ।ং বিনেতি ॥ 

শীপিষুপুরাণে ॥ 

€ ক্কন্ধপ ৫.অধ্য।য়ে ১৩ শ্লোকে ॥ 

এঁ মায়া “এই মদীয় প্রভূ আমার কপট জানেন” এই 

বপিয়। তাহার দৃষ্টিপথে অ।পিতে লজ্জিত! হয়, সুতরাং তাহার 
উপরে আপনার কার্ধ্য করিতে.পারে না। এই দ্বিতীয় স্কঙ্ধের 

৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক বাণত মায়া এস্থলে নহে ইহ।ই 

ধ্বন্যর্থ ॥ 

তন্মধ্যে লক্ষবীর অনপাগিত্ব জী! হয়শীর্ষ 

পঞ্চরাত্রে যখ। ॥ 

ইহ লোকে পরমআ্সা ছরি যে দেব তাহার শক্তি 
ইহ।ই কথিত হুইয়াছেন। শ্রী দেবী প্রকৃতি ঝলিয়! উক্ত 

হইধাঁ,ছন এবং কেশব পুরুষ বপিযা অভিহিত হইয়াছেন । 

বিষ ব্যতিরেকে লক্ষমী থাকেন না লক্ষী ব্যতিরেকে বিষুও 

থাকেন না ॥ 

্রীবিষুতপুর[ণে দথ। ॥ 

রী টিনটিন নি. দি পাপে পা সপ সসপপোসপেস্পেপ্পি শীিট পি লিজ 



দঃ 
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পদ নি পাশাপাশি শ্পীসী তা শি প্র ____ -2 শে শী পিসী শাসিত 

নিত্যেৰ স| জগন্মাতা। বিজ্ষোঃ শ্ীরনপাগিনী। 
যখ! সর্ববগতো। বিষু সতথৈবেয়ং দ্বিজো ততমেতি | 
তত্রা ন্যত্র ॥ 
এবং যথা জগত্স্ব'মী দেবদেবে। জনাদ্দনঃ | 

অবতারং করোত্যেম। ৬৭ শ্রীস্তৎ সহায়*ীতি ॥ ১৮৯ ॥ 

চিন্দ্রীপত্বমপি ক্কান্দে। 

অপরং ত্বক্ষরং যা সা গ্রহতিজ ডুরূপিকা। 

শ্রীঃ পরা প্রকৃতি? প্রোক্তা চেতনা শিঞ্ুপংশ্রধা | 

তাখক্ষরং পরং প্রছঃ পরতঃ পরমক্ষরং | 

হে খিজশ্রে্ঠ ! নিত্য স্বরূপা জগন্মাতা লক্ষনী বিষুঃ 
অনপার্িশী অর্থাৎ ইনি কখন বিষুণকে পরিত্যাগ করেন না, 
যেমন বিঞু সর্বগত তন্রপ ইশিও সর্বিগমিনী ॥ 

এ বিষুপুগাণের অন্য স্থলে ঘথ। ॥ 
এই প্রকার জগংস্বামী দেবদেব জনার্দন ঘেমন অন্তার 

করেন এই লন্ষাও উ।হার সেই রূপ নহায়িনী ॥ ১৮৯ ॥ 

পন্মধীর চ্দ্রিপত্ব যথ। 

স্কন্দপুবরাণে ॥ 

যিনি অপর অক্ষর অর্থাৎ আবন!শনী তিনি জড়রূপ। 

প্রকৃতি । আর যিনি লক্ষমী পরাপ্রকুঠি চেতন! রূপে 

বিষ্ণকে আশ্রয় করিয। রহিয়াছেন, পঞ্ডিতগণ তাহাকে পরম 

অক্ষর বলিয়। কীর্তন করেন, তথা হরি পরাতৎপর অক্ষর 
রা ॥ 

্ 

৪ 

৬ 

০ রর পাপ 
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হগিরেবাখিলগুণ অক্ষর ভ্রযীরিতনিঠি |. 

অ ধএব শীবিষু্পুরাণে এব ॥ 

ক] কাঁষ্ঠ। শিসেস।দি কাপ সুত্রস্য গোচরে। 
ঘসা শন শুদ্ধণ্য এসীদতু স্ থে হরি? 

০11চ5শে পরমেশো যো কঃ শুদ্ধোহপ্যুপচারতঃ | 

গ্রসীদতূ সনে বিঝুর।তআ। বঃ সর্বেহিনাগিতি ॥ 
তত্র সু[মিভিগেব ন্যাখায।তঞ্ ॥ 

কলা পাষ্ঠ। পিমেমাদি কাল এন সুত্রবৎ সুত্রং জগচ্েন্টা 
নিযুমকবাা তম্য গোচরে শিষয়ে যগ্য শক্তিলন্মবীনন 

শাশশীশী শাস্তি 

স্বরূপ । অখিস গুণ বিশিষ্ট এই অক্ষরত্রযর কথিত ছইল ॥ 

অত এব বিষুপুরাণেই বলিয়াছেন যথা ॥ 

ষে শুদ্ধ সত্ব *গির শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী কল! কাষ্ঠ। নিমে- 
ঘাদি কপ সুন্রের গোচর হয়েন না, মেই হরি আমার প্রতি 
গুপন হডন ॥ 

পপ্ডিতগণ ধাহাকে পরমেশর কহিয়াছেন এবং যিনি শুদ্ধ 
হ্টযাঁও উপচার হেতু সফল দেহির আত্ম। হইঘাছেন সেই 
বিষণ আমার প্রতি গ্রপন্ন হউন ॥ 

এ স্থলে শপরস্বামীও ব্যাখ্য। করিয়াছেন ॥ ৰ 
জগতের চেষ্টার নিয়ামক হেতু কলা কাঠ! নিষেধ । 

কালই সূত্রের ন্যায় সুত্র হইছে এ কালের গোচরে অর্থাৎ 
বিষয়ে, হার শক্তি লক্ষী বর্তমান হয়েন ন|, যে হেতু এঁ. 
লক্ষ্মী ভগবতস্বরূপ হুইতে অভিন্।, স্তুগ্তরাং তিনি নিত্যানন্দ 

১ মি 
; ৯০৩] 

পরার পা পিসী সাপ াপপা োশাশাসসসপ্স্স্প্পসী পা পাপ পাপা পপ পাপা সাস্পী পপ পাপ ত পট 
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৬৪৮ ঘট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ডঃ। 

সপ ০ সা শশাশাশাশীশীশীস্পিীাাশী শিস পাশপাশি 

বর্ততে । - স্বরূপাভিন্নত্বান্নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতী- 
ত্যর্থঃ। অতএব তস্য।ঃ স্বরূপ ভেদাচ্ছুদ্ধস্যেতুুক্তং ॥১৯০ 

ননু যদি লন্মী স্তৎ শ্বরূপাভিন্না কথং তহি” লক্ষ্য।ঃ 
পতিরিত্যুচ্যতে তত্রাহ প্রোচ্যতে ইতি পরা চাসৌ মাচ 

লম্মনী স্তস্য। ঈশে। যঃ শুদ্ধঃ কেবলোইপি উপচারতো 

ভেদ বিবক্ষয়। প্রোচ্যতে । 

দ্বিতীয়ে।যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি । 
এবমেবাভিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রক্গণা ভূতীয়ে | 

কখন কালের অধীন। হয়েন না। অতএব তাহার স্বরূপের 

অভেদ প্রযুক্ত এ লক্ষী শুদ্ধের শক্তি বলিয়। উক্ত হইয়া- 
ছেন ॥ ১৯০ ॥ 

অহে! লক্ষী যদি ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেন, 

তবে কি প্রকারে ভগবানকে লক্গবীর পতি বলিয়া পণ্ডিতগণ 

কীর্তন করেন, এই প্রশ্নে কহিতেছেন। 

“প্রোচ্যতে পরমেশে। যো” এই শ্রেকে পর শব্দের 

অর্থ শ্রেষ্ঠা, ম| শব্দে লক্ষনী তাহার ঈশ্বর, ধিনি শুদ্ধ অর্থাৎ 
কেবল হইয়াও উপচাঁর অর্থাৎ ভেদ কথনেচ্ছ।য় কথিত হই- 

রছেন। এই শোকে শেষে যে দ্বিতীয় যৎ শব্দের প্রয়োগ 
আছে তাছা প্রমিদ্ধ।র৫ধে জানিতে হইবে ॥ 

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া ৩ ক্কন্ধে ৯ অধ্য।য়ে 

২৩ শে কে প্রীব্রন্গ। প্রার্থনা করিয়াছেন যথ।॥ 

সপ অপ 



| রি 
ভগগব€সন্দর্ভঃ। ] ষট্সন্দর্ভঃ। ৬৪৯ 

এষ প্রপন্ন বরদোরময়াত্ম শক্ত) 

যদযৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাঁবতারঃ | 

তন্মিন, স্ববিক্রমমিদং স্যজতোহপি চেতো 
যুজীত কর্ম শমলঞ্চ ঘথ। বিজহ্ামিতি ॥ 

অতো যণ্ড, ॥ 

স।ক্ষাচ্ছীঃ প্রেষিত। দেবৈুর্ষ্ে। তং মহদড়ূতং । 

অদৃষ্টা শত পুর্ববত্বাৎ স। নে1পেয়াঁয় শাহ্কতেতি 
শ্রীনৃপিংহপ্রাদুরভূতিবুক্তং ॥ 

ব্রহ্ম/। কহিলেন সেই ভগবান. শরখাগত জনের বরপ্রদ 

তিনি আত্মশক্তি স্বরূপ মায়ার সহিত যে কাধ্য করিবেন, 

আণি তদজ্ঞ।য় উহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্ব স্ষ্টিতে প্রবর্ত- ূ 

মান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কর্দে নিযুক্ত 

করুন, আমি যেন এ সফল কর্মে আপক্তি এবং তৎকৃত 

বৈষম্য।দি রূপ পাপ পরিত্য।গ করিতে পারি ॥ 
অতএব ৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ শোকে 

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাছুর্ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা। 

দেবগণ প্বয়ং শ্রীনুসিংহদেবের নিকট য।ইতে অসক্ত হুইয়। 
প্রথমতঃ লক্ষমীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তদ্রপ রূপ পূর্বে 
কখন দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হওয়াতে এ মহৎ আঁশ্চরধ্য রূপ 

দর্শনে লক্ষমীরও সাঁতিশয় শঙ্কা জন্গিল অতএব তিনিও এ 

নৃসিংহের নিকটবস্তিনী হইতে পারিলেন ন1॥ 

পার 

চিনি পর পপ স্পা পপ এ পপ রর সপ. পপ এ আপা সপ শাপলা 



০১৪ 
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তত্রা দৃষ্টা শ্রুত পুর্ববত্বং সংভ্রমাদেব জাতমিত্যুহাং । 
তম্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতমনপ|ায়নী ভগবতীত্য।দি ॥ 

১২। ১১ ॥ ভ্ীসৃতঃ ॥ ১৯১ ॥ 
তদ্দেবং সচ্চিদ।নন্দৈকরূপঃ স্বরূপ ভূ ভা চিন্ত্য বিচিত্রানস্ত- 

শক্তি যুক্কো ধন্মত্ব এব ধরন্মিত্বং নির্ভেদত্ব এব নানা ভেদ 

বন্রমপরূপিত্ব এব রূশিত্বং ব্যাপকত্ব এব শধ/মত্বং সহ্য 

মেবেত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণনিধিঃ 1 স্থুপ সুক্ষ | 
বিলক্ষণ স্বপ্রকশাখণ্ড স্বরূপ ভূত শ্রীপিগ্রহস্তথাভূত ভগ- 
বদাখ্য মুখে কবিগ্রহ ব্যর্জিত ভাদৃশানন্ত বিএাহ ত্তাদৃশ 

্বানুরূপ স্বরূপ | শঙ্যাবিভাবপক্ষণ লক্ম।রঞ্জিত বাম।ংশঃ 
টি টি 62268881855 শশা শশা শা শী শি 

এস্থলে অদৃ্ট ও ও অশ্রচ্ত পুর্বন্ব পম্রম বশতঃ জন্বিয়াছিল 

ইহুই উহ্থ করিতে হইবে । অতএব টানি ভগব ী 

ইত্যাদি স্বামী উত্তম ব্যাখ্য। করিয়াছেন ॥ ১৯১ ॥ 

সেই হেতু এই প্রকার ঘিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপ 

ভূত অচিন্ত্য আশ্চধ্য অনস্ত শক্তি যুক্ত ও খিনি ধন্ম হইয়াও 

ধর্ট্ি হইয়াছেন, ধিনি ভেদ শুনা হইয়া ভেদ বিশিষ্ট হইয়া 

ছেন, ঘিনি রূপ শুন্য হইয়াও রূপ বিশিষ্ট হইয়াছেন, ঘিনি 

ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন ও ঘিশি সত্য ইত্যাদি 

পরস্পর বিরুদ্ধ ভনন্ত গুণের নিধি স্কুল ও সুন্ষম হইতে বিণা- 

ক্ষণ অখণ্ড স্বন্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহ ঘিনি ভগবন্নীমক প্রধান 

এক বিগ্রহ প্রকাশক মেই অনন্ত বিগ্রহও ঘাঁহাগ তাদূশ 

নিজানুরূপ স্বরূপ শক্তি দ্বার আবির্ভাব রূপা লক্ষী 

হা 4 
০ আপা পপ? আদা শী শিপাশিিশিিশি শপপপিসীট শিপপিশাশি শশী পাপী সপ শী স পাস সপসস্্ পস্ ০ শর 
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স্বপ্রভা বিশেষাকার পরিচ্ছেদ পরিকর নিজধামন্ বিরীজ- 

মানাকারঃ স্বরূপশক্তিবিলাস লক্ষণাছুত গুণ লীলাদি 
চমণ্কাপিতাত।রাম।দিগণে!। নিজলামান্য প্রকাশাকার 

ব্র্মতত্তো নিজাশ্রয়ৈক জীবন জীশাখ্া গুটস্থ অঞ্িরনন্ত | 

প্রপঞ্চ ব্যঞ্জিত শ্বাভাম্শক্তি গুণো ভগবাশিতি বিদ্বদুপল- 

ন্ধার্থ শন্দৈ ব্/্িতং | 
তত্র তৎ্স্বভাবং বস্তৃম্তরমপশ্যতামব্ছুষামগম্ভতাবন। ন | 

যুক্তেতি বিঝিদিষ্ন, শদ্ধ(পয়িতুং গ্রক্রিয়তে তনত্রৈেকেন 

কর্তৃক বামাংশ "শে।ভিত হইয়াছে, যিনি নিজশ্রভাব বিশেষাঁ- | 

কার পরিচ্ছদ ও পরিকর বিশিষ্ট শ্বীঘ ধাম সকলে বিরাজম।- 

নীকর, ধাহার আ।ক।র স্বরূপ শক্তির বিলাপ স্বরূপ অদ্ভুত 

গুণ ও লীল।দি দ্বর। আক্াগাম সকপকে চমত্কৃত করিয়।- | 

ছেন ও যাহার নিজের সামান্য প্রকাশ।কার ব্রঙ্গতত্ব, যিনি | 

জীবাখ্য। তটস্থ শক্তির মুখ্যাশ্রীয় ও জীগন হইয়াছেন, গুণ 

যুক্ত ধহার নিজের আভাস শক্তির গুণ অনন্ত জগতের প্রক1- 

শক হইয়!ছে, তিনিই ভগবান ইহা! বিদ্বান, সকলের জ্ঞাতার্থ 

| শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইল । 
এই ভগবান অনন্ত গুণাদি বিশিষ্ট হওয়!তে তৎস্বভাব 

»ম্পন্ন অন্যবস্ত্রকে যাহারা ন। দেখিতে পায় তাহ।দের অস- 

স্তাবন। যুক্ত হয় অর্থাৎ অজ্ঞণোকে কখন ভগবন্তত্ব জানিতে 

পারে না, জানিতে ইচ্ছুক মনকলকে আদ্ধান্বিত করিবার জন্য: 
/ 

্ 

] 

ন্ 

| 

॥ 

রর 

সী শি ৮০ সপ তি তি ০৯ ০ শশী শত 

৯০০3 লরি টি পলি ইস্পি পশাটি ই সিল সা এপাশ শা পীশা শা শিপ শিিপিপপীপস পাপী পপি | পপর 



৬৫২ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ভঃ | 

তস্যাবিদুষাং জ্ব।নাগোচরত্বং | কিন্ত বেদৈক বেদ্যত্বমে- 
বেত্যাুঃ ॥ ১৯২ ॥ | 

ক ইহনু বেদ বতাবর জন্মলয়োহ গ্রপরং 

যত উদগাদৃর্ষর্ধমন্থ দেবগণা উভয়ে । 
তরি ন সন্নচাপদুভযং নচ কাল জবঃ 
কিমপি ন ত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শযীত ষদা ॥ 5১৯ ॥ 
বত তহে! ভগবন, ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্ববপিদ্ধং ত্বাং 
অবর জন্মালখঃ অর্ববাচীনোৎপন্তিনশবাঁন কোহুপি 

অবিদ্বান এবং সকলের ভগবত্তত্ব জ্ঞ।ন গোচর হয় না কিন্ত 

তিনি বেদবেদ্য ইহাই বলিতেছেন ॥ ১৯২ ॥ 
১০ ্কদ্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২০ শোকে 

শ্রুতি বাক্য যথ। ॥ 
শ্রঃত্তি সকল কহিলেন ছে ভগবন.! এই সংসারে পূর্ন | 

সিদ্ধ স্বরূপ আপনাকে অর্ববাচীনোৎ্পন্তি বিনাশশলী কোন, 

পুরুষ জানিতে সমর্থ হইবে? যে হেতু আপন! হইতে ত্রন্ধা 
উৎপন্ন হয়েন,সতরাঁং অ।পনিই পূর্বিদ্ধ আর সকলেই অর্বব- 
চীন। আর যখন আপনি সমুদার জগণ্ড উপসংহার করিয়া 

শয়ন করেন তখন জ্ঞানসাধন স্থুল আকাঁশাঁদি, বাসুদ্ষন মহদাি 

কিম্বা তদুভবারন্ধ শরীর অথব। কালবৈষম্য কিম্বা! শান্তর ইরার 
কিছুই থাকে না|! ॥ ১১৯ ॥ 

বত শব্দের অর্থ অহে। ( আশ্চর্য্য ) হে ভগবন. ! এই 
জগতে অগ্ননর অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ আপনাকে অবর জন্ম।লয় 

হু ১৫ 



৭ 
ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষট্সন্দর্ডঃ | ৬৫৩ 
পপ - পপ পপ স্পা পাশাপাশি শী শু টি পাশ পপ শপ পপিসাদশা শশা স্স্পীশিস্পী শি পাস সস আস আপস 

পুমান বেদ জানাঠি। ঈশ্বরস্য পূর্ববসিপ্ধাবন্যল্য চার্ববা- 
চীনর্তে কারণং বদন্তযে। জ্ঞ।নকারণাভাবমাহু;। যত উদ- 

গাদিতি যতস্ত্তএব ধষি ব্র্ধা উত্পন্নঃ | যৎ ত্র্মাণ 

মন উভয়ে আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকা উৎপন্নঃ। অতো 
ইর্বব।চীনাঃ লর্ষের যদ।তু ভবান, শাস্ত্রং সংজ্ঞাপকং বেদমব- 

কৃষ্য বৈকুণঠ এবাকৃষ্য শয়ীত জগতকার্ধযং প্রতি দৃথ্টিং 
নিমীলয়তি তর্হি তদা অনুশাধিনাঁং জীবান।ং জ্ঞান 
শাধনং নাস্তি । যতস্তদ। ন সৎ স্থুলমাঁকশাদি নচাসৎ 

সুঙ্গমং মহুদাঁদ্ি নচোভয়ং সদসন্ত্যাম!রদ্ধং শরীরং। নচ 

ক।ল জব? তন্নিমিতী ভভূতং কাল বৈষম্যং এবং সতি 
পা শাািমসসীশি- ৯ আশ পি - সা শী শশীশী শা শশী শশী শী সী টি শাঁস? 

অর্থ।ৎ আধুনিক উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট কোন পুরুষ জামিবে। 
ঈশ্বরের পুর্ব সিদ্ধি ও অপরের অর্ববাচীনত্বের ( আধুনিক ত্বের) 
প্রতি কারণ বলিবার জন্য জ্ঞান কারণের অভাব বলিতে- 

ছেন। (যত উদগাদিতি) যতঃ অর্থৎ আপনা হইতেই 

খষি (ব্রহ্মা) উত্পন্ন হয়েন। যে ব্রন্মার পশ্চ।ৎ উন্তয় 

অর্থ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল উৎপন্ন হইয়াছেন 
অতএব সকলই অর্ববাচীন। পরন্ত বখন আত্মজ্ঞ।পক?;শাস্ত্ 
বেদকে আকর্ষণ করিয়া! বৈকুণ্টে শয়ন করেন অর্থাৎ জগৎ 
কার্ষে।র প্রতি দৃষ্তিপাত করেন না, তখন অনুশামি জীব 
সকলের জ্ঞান সাধন থকে না। যে হেতু এ সময় সৎ 
পর্থাৎ স্ুল আকাশাদি, না অসৎ অর্থাৎ সম্মম মহদ।দি ও 
তদুভয় দ্বারা আরব্ধ শরীর ও কালবেগ এবং তাহার নিমিতী 

১... ্ ্ূ 



যা ডট 

| ৬৫৪ ষট্ন্দর্ডঃ| [ ভগ্ববসন্দর্ভঃ। 

- শশী শা িশীশী টিটি শী পপ পা শপ আর উজ 

শ্রাহস্তাশ্ স্পা *- ৩ 

শুন্রর / তদ। কিমপি উ? জা ও । প্রাধাদ্যপি , ন॥ ১৯৩ ॥ 

অয়ষর্থ বণ] স্থষ্ট্ি সমগ্র বেদ প্রচারিতং তাদৃশং ভগ- 
বজ জজানং তদা্্ধাক্ স্থস্তিগতত্বাৎ দেহাছ্যপাধিকৃতান্তর 

তব | কালকন্ধ বশেন মলিনসন্বাৎ তেষাং তদবপারণে 

সামর্থযং নাস্তি। ঘদাতু প্রলয় সমঘে ন বহ্বন্তরমপি 

তদাপি কেষাং বেদীন্তধ্ধান মহা তমোময় স্থযুপ্তভ্যাং 

সাধনাভাবান্নতবাচুভব সমর্থযমিতি ॥ ১৯৪ ॥ 

তিখাচ শ্ুতত”5 ॥ 
১ 5 সপ তত শশী 

শি ০ নিউ স্পেস পপ পপ ০ তত পাশ 

ৃ ভূ কালের বৈষম্য কিছুমাত্র খাকে। রী যখন এই প্রকার 

| হইল তখন তৎকালে ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদ্িও কিছুমাত্র থ।কে 

| না ॥ ১৯৩ ॥ 

ইহার আর্থ এই নে, যখন স্বস্টি সমযে তাঁদূশ ভগবৎু জ্ঞান 

| বেদ দ্বার] গ্রচাঁঞ্তি ইল তখন অংধূনিক সৃষ্টি গত প্রবুষ্জ' 
] ও দেহাদির উপাপি কৃত শিন্ন হেতু কাল ও কন্মের বশ হেতু 

| পিন সত্ত্ব নিবন্ধন মেই জীব সফলের ভগবশ গআবধ।রণে 

| থপ তাহ।র নিশ্চয় কগণে সমর্থ থাঞিল না। পরজ্তব যখন 

গ্রলয় সময় আপনকার বু ভেদ থাকিপ না। ঙখন গেই. 

| শ্রীব সকলের বেদের অন্তদ্ধ।ন ও মহা তমোময় সুপ্তি দ্বার! ৃ 

সাধনের ভাব প্রযুক্ত আপনকার অনুভব করিধার ক্ষমত! 

থ!কে না ॥ ১৯৪ ॥ 

এই বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥ 
৫ 

| 
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ভগবগুসন্দর্ভঃ | ] ষটসন্দর্ভঃ। ৬৫৫ 

পাস সদা শাপাপিস্পেশীসিম পাাসপসসপস্পা আজ পাপী সপ ৮ পিপল শপ পপ পাপা শীত শশা শত শশা টি টিন শাপপপীশসপাশিশী শপ ৭ 

নতং ং বিদাথ যইমজঙগানান্যদয, স্ম/কমন্তজরং বড়ুখ। 

যন্জে বাডে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! সু 

কে অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ॥ 

কৃত আয়াতা কৃত ইয়ং বিস্যৃপ্তিঃ | 

অবব।গ্দবা অদ্য খিসর্জনেনাথ কে।বেদ যত অআ।বভূব। 
তনেজতদে কং মনদোজবাীয়ে।নেদং দেব! আগ্ু,রন, পর্বৰ- 

শর্শন তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্যন্মি্সপো মাতরিশ্ব! 

বিদধাতি । ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং নতর্কে। & স্মৃতি বের্বদে। হোল ৃ 

সেই ভগবাশবক কেহই জানেন না, যিনি এই জগৎকে 

ও অন্যকে স্যি করিয়।ছেন এবং তোমাদের আস্তর হইয়।ছেন ॥ 

মনের সহিত তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যাহা হইতে বাক্য 

সফল নিবর্ত হয়, ইই!কে সাক্ষাৎ তকে জানে, কে ইহ্বাকে 
কহিতে পারে ॥ 

এই বিশেষ স্ৃষ্তি কোথ!। হইতে আইল এবং ক্রি হেই 
বা হইল.। অর্বব।চীন দ্েবত। সকল এই জগ স্ডি রে 
মমর্থ নছেন। ধাহ। হইতে হইয়াছে ভাহাকে কে জানে 

এই পরমেশ্বর এক অচগ হুইয়াও মন হইতে বেগবান, 
হইযাছেন। তাহাকে দেবতা সকল গ্রাণ্ড হযঘ়েদ বাঁ। 

ইনি পূর্বব সিদ্ধ বেগবান, অন্যকে অতিক্রম রুলিয়ানছেন, 
এই ঈশ্বর বিদ্যমাতনেই অগ্নি জলকে বিধান করিগাছের 1 

চক্ষু?) কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি, বেদ ইহাকে, জানাইতে পাতি 
৮ 

সস পি ক সস পপ. পপ সপ 

১৪ ৮ পর এ ক ৯ সপ - 4 শে বাপ আপ 

[ ১০৪ 7 



শাহি, ০।০ লেপ শা পগলাত পাস সস | পাস পাপী ৮ পি ০ পা আপ ১০4 শী 

ঘঃ ১877৪ ৩ ৯1 এ এরিক নি বত 2 চিএ? ও 

৬৫৬ যট্সন্দর্ভঃ | [ ভগবৎসন্দর্ডঃ। 

এরপর শের জপ পপ পল সস্পাপাশা 4 পাশা শী শপ পীস্পাপা পপি শীশীপাত পিস এশা গা পাস তা পপ শা টানা শিপ প্প্পসসপীপসপীী পা পাস সপ পপ লা পপ পপ সপ ল 

বৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ ॥ ১০। ৮৭॥ শ্রুতয়ঃ ভরীভগ- 
বস্তং ॥ ১৯৫ ॥ অথ তৎপুর্বকং বিদুষাং ভ্যৈব সাক্ষা- 
দনুভবনীয়ত্বমাহত্রিভিঃ ॥ 

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মমোইজনো 

ন বুধ্যতেহদ্যাপি সম।ধি যুক্তভিহ | 

কুতোইপরে শুস্য মনঃ শরীরধী 
বিসর্গ স্যব্ট। বধমপ্রকাঁশাঃ ॥ ১২০ ॥ 

ন! ইত্য।দি ॥ ১৯৫ ॥ 
অনন্তর ইহার পুর্বব বিদ্বান সকল ভক্তি দ্বারা ভগবানকে ৰ 

সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এই বিষয় ৩ প্লোকে কহিতেছেন ॥ 

৯ স্কঙ্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লে।কে শ্রীকপিলদেবের 

প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥ 

অংশুমান, কহিলেন ছে ভগবন.! ঘে ব্রহ্মা! জন্ম রহিত 
তিনিও অদ্য।পি আপনা অপেক্ষ। পরমেশ্বর যে আপনি, 

আপন।কে সমাধি ্বার। দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি 

দ্বারাও জানিতে প।রিলেন না, ইহাতে অন্য অর্ববাচীন ব্যক্তিরা 
কোথা হইতে আপনাকে দর্শন করিবে? তাহার! ব্রহ্ম।র 

মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি হইতে ঘে বিবিধ দেবতিরধ্যক নর স্থষ্টি 
হইয়া থাকে তন্মধ্যে স্যষ্ট হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে আবার 

অসর। অজ্ঞতম অতএব আমরা আপনকাকে ক দেখিতে পাইব 
সম্ভাবনা! কি ?॥ ১২০ ॥ 
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